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หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการสงัคมศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2556) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศกึษา   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ศูนยล์ าปาง  

โครงการศกึษาศลิปศาสตรบณัฑติสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์
วทิยาลยัสหวทิยาการ   

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือหลกัสูตร  

ชื่อหลกัสตูรภาษาไทย    : หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  
  สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ 

        ชื่อหลกัสตูรภาษาองักฤษ  : Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies  
  of Social Science 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเตม็ (ภาษาไทย)     ศลิปศาสตรบณัฑติ (สหวทิยาการสงัคมศาสตร)์ 
           ชื่อยอ่ (ภาษาไทย)      ศศ.บ. (สหวทิยาการสงัคมศาสตร)์   

ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ)  Bachelor of Arts (Interdisciplinary Studies of Social Science) 
          ชื่อยอ่ (ภาษาองักฤษ)  B.A. (Interdisciplinary Studies of Social Science) 
 
3. วิชาเอก  

3.1 จนีศกึษา 
3.2 อนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขงศกึษา 
3.3 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
3.4 การพฒันาการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร   

ไมน้่อยกว่า 130 หน่วยกติ 
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5. รปูแบบของหลกัสตูร 
 5.1 รปูแบบ  หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี4 ปี 

5.2 ภาษาท่ีใช้   หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย  
5.3 การรบัเข้าศึกษา รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  

 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 ปรบัปรงุจากหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการ
สงัคมศาสตร ์พ.ศ. 2552  
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2556 

  ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั ในการประชุมครัง้ที ่18/2555 
   เมือ่วนัที ่ 3  เดอืน ธนัวาคม  พ.ศ.  2555 
  ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นหลกัสตูรและการจดั        
              การศกึษาในการประชุมครัง้ที ่7/2555 เมือ่วนัที ่ 4  เดอืน  ธนัวาคม  พ.ศ.  2555 
  ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุมครัง้ที่  12/2555 
                เมือ่วนัที ่ 24  เดอืน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาตใินปีการศกึษา 2558 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
8.1 พนกังานในองคก์รภาครฐัและเอกชน  
8.2 อาจารย ์นกัวชิาการ และนกัวจิยั 
8.3 เจา้หน้าทีใ่นองคก์รพฒันาเอกชน 
8.4 เจา้หน้าทีใ่นองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
8.5 เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน 
8.6 ผูจ้ดัการและเจา้หน้าทีใ่นมลูนิธ ิ
8.7 เจา้หน้าทีใ่นสถานทตูและองคก์รระหว่างประเทศ 
8.8 นกัพฒันา 
8.9 ผูจ้ดัการในธุรกจิน าเทีย่ว 
8.10 เจา้หน้าทีห่รอืผูจ้ดัการหอศลิป์และพพิธิภณัฑ ์
8.11 อาชพีอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาเอก 
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9. ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร   
 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา 

3-8008-00029-
74-4 
 

รอง- 
ศาสตราจารย ์

1. สายฝน สุเอยีนทรเมธ ี - สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
มหาบณัฑติ (สงัคมวทิยา) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2540) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ  
(ศกึษาศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(2536) 

3-9201-00918-
78-2 
 

อาจารย ์ 2. พทิยา สุวคนัธ ์ - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(สหวทิยาการ)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2550) 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ               
(การจดัการมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2540) 
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (สตัวศาสตร)์   
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล          
ภาคตะวนัออก (2536) 

3-5099-01302-
75-7 
 

อาจารย ์ 3. โขมส ีแสนจติต ์ - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(โบราณคดสีมยัประวตัศิาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2553) 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
(ภาษาและวรรณกรรมลา้นนา)
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2539) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2533) 

 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
       โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ศูนยล์ าปาง 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  
                  11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

การพฒันาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร์ จะสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถึง          
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับโลกหลายขัว้อ านาจ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับประเทศ       
เพื่อนบ้านและภูมภิาค เพื่อเตรยีมตวัสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวหลกัสูตรจงึได ้
ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองกบัความทา้ทายใหมด่า้นการพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรคท์ีต่้องการองคค์วามรู้
ในลกัษณะบูรณาการ และความท้าทายด้านสถาปตัยกรรมทางสงัคมที่ต้องการบณัฑติที่มทีัง้ความรู ้
คุณธรรม และความคดิสรา้งสรรค ์เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มบีทบาทส าคญัต่อการพฒันาภูมภิาคในแถบเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และการเมอืงภายใต้ความเป็น “ประชาคมอาเซยีน” 
ประกอบกับเมื่อพิจารณาในระดับพื้นที่จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นภูมิภาคที่มีความโด ดเด่น             
ทัง้ดา้นสงัคม วฒันธรรม ฐานทรพัยากร สภาพทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตร ์โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย 
ซึง่ถอืเป็นพืน้ทีย่ทุธศาสตรท์างเนื่องจากมอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศเพื่อบา้นหลายประเทศ   

ในขณะเดยีวกนัสภาวการณ์สงัคมโลกในปจัจุบนั นับวนัจะมกีารพฒันาใหม้คีวามเจรญิก้าวหน้า
และมคีวามเชื่อมโยงสมัพนัธก์นั และผนวกรวมใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวมากขึน้ ในขณะทีภ่ายใต้การพฒันาและ
ความเจรญิก้าวหน้ากลบัส่งผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม วฒันธรรม และปญัหาต่าง ๆ ตามมา
มากมาย มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์ปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจาก                  
การมปีฏสิมัพนัธก์นัภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ ท าใหม้คีวามจ าเป็นต้องอาศัยองคค์วามรูจ้ากศาสตรส์าขา
ต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ที่มีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) มาบูรณาการ 
ประยุกต์ใช ้ในการท าความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ทางสงัคม วฒันธรรม เพื่อน าไปสู่แนวทางการพฒันา 
แกไ้ขปญัหาต่างๆ และเกดิการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของ
สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสตูร 
(1) หลกัสูตรต้องมกีารปรบัปรุงและพฒันาให้สอดคล้องกบัพลวตัทางสงัคมวฒันธรรม 

และเศรษฐกจิการเมอืง  
(2) หลกัสตูรตอ้งพฒันาใหม้มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัทัง้ภายในและต่างประเทศ 
(3) หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีองค์ความรู้และทักษะ             

เชงิสหวทิยาการ 
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12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
(1) สถาบนัตอ้งพฒันาคุณภาพทางวชิาการใหเ้ทยีบเท่ามาตรฐานระดบัสากล 
(2) สถาบนัตอ้งพฒันาไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัทีใ่หค้วามส าคญักบัการวจิยั 
(3) สถาบนัตอ้งพฒันางานบรกิารวชิาการทีห่ลากหลาย มคีุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 
(4) สถาบนัตอ้งจดัระบบบรหิารจดัการภายในทีม่ปีระสทิธภิาพคล่องตวั  
(5) สถาบนัตอ้งส่งเสรมิ ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม และรว่มพฒันาชุมชน  

 
13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืน 
วชิาศกึษาทัว่ไป ไดแ้ก่  

  13.1.1 วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1             21 หน่วยกิต  
   - หมวดมนุษยศาสตร ์บงัคบั 1 วิชา      2 หน่วยกิต 
                            มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์     2 (2-0-4) 
                          TU 110 Integrated Humanities 

- หมวดสงัคมศาสตร ์บงัคบั 2 วิชา      5 หน่วยกิต 
มธ.100 พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  3 (3-0-6) 
TU 100 Civic Education 
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร ์      2 (2-0-4) 
TU 120 Integrated Social Sciences 

- หมวดวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์บงัคบั 2 วิชา      5 หน่วยกิต 
วิทยาศาสตร ์บงัคบั 1 วชิา     2 หน่วยกติ  

    มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี       2 (2-0-4) 
TU 130 Integrated Sciences and Technology     
คณิตศาสตรห์รือคอมพิวเตอร ์บงัคบัเลอืก 1 วชิา        3 หน่วยกติ  
จากวชิาต่อไปนี้ 

    มธ.151 คณติศาสตรท์ัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั    3 (3-0-6) 
TU 151 General College Mathematics  

    มธ.153 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์  3 (3-0-6) 
TU 153 General Concept of Computer 

    มธ.155 สถติพิืน้ฐาน       3 (3-0-6) 
TU 155 Elementary Statistics 
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- หมวดภาษา บงัคบั 4 วิชา                        12 หน่วยกิต 
ภาษาไทย บงัคบั 1 วชิา      3 หน่วยกติ 

    ท.161 การใชภ้าษาไทย          3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage             
ภาษาองักฤษ บงัคบั 3 วชิา      9 หน่วยกติ 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1          ไมน่บัหน่วยกติ 
EL 070 English Course 1 
(ส าหรบัผูท้ีม่พีืน้ความรูย้งัไมถ่งึ สษ.171)  

    สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2          3 (3-0-6) 
EL 171 English Course 3        

    สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3       3 (3-0-6) 
EL 172 English Course 3          

13.1.2 วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2    9 หน่วยกิต   
   - วิชาบงัคบั  2  วิชา                    6 หน่วยกิต 

ท.162 การเขยีนรายงานวชิาการ       3 (3-0-6)
    TH 162 Report Writing  

สษ.295 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 1       3 (3-0-6)
    EL 295 Academic English 1 

- วิชาบงัคบัเลือก  1  วิชา         3 หน่วยกิต   
จากวชิาต่อไปนี้ 
มธ.111 ประเทศไทย ในมติทิางประวตัศิาสตร ์สงัคม   

     และวฒันธรรม       3 (3-0-6) 
TU 111 Thailand in Historical Social and Cultural Perspective   
มธ.116 มนุษยก์บัศลิปะ : ทศันศลิป์ ดนตร ี 

และศลิปะการแสดง       3 (3-0-6) 
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts     
มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่   3 (3-0-6)

                          TU 117 Development of Modern World     
มธ.121 มนุษยก์บัสงัคม       3 (3-0-6) 

      TU 121 Man and Society 
มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั     3 (3-0-6) 
TU 122  Law in Everyday Life    
มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ       3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy      
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มธ.143 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม      3 (3-0-6) 
TU 143 Man and Environment  
มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้ 3 (3-0-6) 
TU 156 Introduction to Computers and Programming   
อซ.125 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน    3 (3-0-6) 
AS 125 Introduction to ASEAN    

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
ไมม่ ี
13.3 การบริหารจดัการ 
อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง         

ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้                
ตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ี
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หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
1.1 ปรชัญาและความส าคญั  
โดยเหตุที่สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทัง้ภายในและระหว่างประเทศได้พัฒนา

เจรญิก้าวหน้าและมคีวามสลบัซบัซ้อนยิง่ขึน้อย่างมาก พรอ้มๆ กบัพฒันาการและความเจรญิก้าวหน้านัน้   
ปญัหาต่างๆ ทัง้ทางเศรษฐกิจ การเมอืง และสงัคมเพิม่ทวขีึ้น มคีวามยุ่งยากซบัซ้อนคาบเกี่ยวและ           
มคีวามละเอยีดอ่อนมากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย ประกอบกบัเมื่อพจิารณาในระดบัพืน้ทีจ่ะเหน็ไดว้่าภาคเหนือ
ของประเทศไทยเป็นภูมภิาคที่มคีวามโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ประวตัิศาสตร์ ทรพัยากร เป็นต้น  
รวมทัง้เป็นพื้นทียุ่ทธศาสตรท์างด้านเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การเมอืง เนื่องจากมอีาณาเขตตดิต่อ
กบัประเทศเพื่อนบา้นหลายประเทศ ปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลมาจากการมปีฏสิมัพนัธก์นั  
จ า เ ป็นต้อ งอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่ างสาขาที่มีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการท าความเขา้ใจ อธบิาย วเิคราะห์ เพื่อการป้องกนัและแก้ไข
ปญัหาทัง้เชงิรบัและเชงิรุกให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพฒันาประเทศ เช่น องค์ความรู้จากสาขา
เศรษฐศาสตร ์รฐัศาสตร ์นิตศิาสตร ์สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นตน้   

ยิ่งไปกว่านัน้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยงัยึดมัน่ในพันธกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ       
ในการขยายโอกาสทางการศกึษาออกสู่ภูมภิาค มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหนึ่งของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จงึเห็นควรจดัให้มหีลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขา      
สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ขึน้ โดยจุดเด่นของหลกัสูตร คอื การบูรณาการศาสตรแ์ขนงต่างๆ เขา้มาใน
การเรยีนการสอน ทัง้นี้เพื่อผลติบณัฑติที่มคีุณภาพและศกัยภาพในเชงิสหวทิยาการออกไปรบัใช้
ประชาชนและสังคม ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ที่มีล ักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแส                
ความเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปญัหาต่างๆ ในระดับภูมิภาคและ
ระดบัชาตต่ิอไป 

1.2 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในลักษณะสหวิทยาการ  ตลอดจน                   

มคีวามสามารถในการประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นทางปฏบิตั ิ  
(2) เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม อุดมการณ์ และจติส านึกออกสู่สงัคม 
(3) เพื่อสรา้งองคค์วามรูท้ีม่ลีกัษณะสหวทิยาการอนัเป็นองคค์วามรูท้ีย่งัขาดแคลน 
(4) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย        

ธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง 
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2.  แผนพฒันาปรบัปรงุ 
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์มแีผนพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตร

ที่มรีายละเอียดของแผนการพฒันา ยุทธศาสตร์ และตวับ่งชี้การพฒันาปรบัปรุง คาดว่าจะด าเนินการ
แลว้เสรจ็ภายใน 5 ปี นบัจากเปิดการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร ดงันี้ 

 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
- ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้ลีกัษณะ
องคค์วามรูแ้บบสหวทิยาการ      
ทีส่อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงและม ี             
ความทนัสมยั 

- เชญิผูเ้ชีย่วชาญมามสี่วนร่วม           
ในการพฒันาหลกัสตูร 

- มกีารวดัและประเมนิหลกัสตูร          
อยา่งต่อเนื่อง 

- ปรบัปรงุรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบั       
การเปลีย่นแปลงและมคีวามทนัสมยั 

- เอกสารปรบัปรงุ
หลกัสตูร 

- รายงานผลการวดั       
และประเมนิหลกัสตูร 

 

- พฒันาศกัยภาพของผูส้อน - อาจารยใ์หมต่อ้งผ่านการอบรม
หลกัสตูรเบือ้งตน้เกีย่วกบัเทคนิค         
การสอนการวดัและการประเมนิผล 

- อาจารยท์ุกคนตอ้งเขา้รว่มฝึกอบรม
และสมัมนาเพื่อเพิม่พูนศกัยภาพ    
และความรูท้างวชิาการอย่างต่อเนื่อง 

- หลกัฐานหรอืเอกสาร
แสดงผลการด าเนินการ 

 

- ยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนใหม้ี
ความรูค้วามสามารถและ            
มคีุณธรรมจรยิธรรม 

- จดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิ
กระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 
(Learning by doing) 

- จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิจติส านึก 
เพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- โครงการและกจิกรรม
ในรายวชิา 

- โครงการและกจิกรรม
ของนกัศกึษา 

- หลกัฐานหรอืเอกสาร
แสดงผลการด าเนินการ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ  
ใช้ระบบการศกึษาแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิ1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
การศกึษาไมน้่อยกว่า 6 สปัดาห ์แต่ใหเ้พิม่ชัว่โมงการศกึษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่าภาคปกติ 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
มกีารจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้นในการเรยีนชัน้ปีที ่2 และปีที ่3 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     -  ไมม่ ี

2. การด าเนินการหลกัสตูร 
2.1 วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
วนั-เวลาราชการปกต ิ
ภาคการศกึษาที ่1 เดอืนมถุินายน-กนัยายน 
ภาคการศกึษาที ่2 เดอืนพฤศจกิายน-กุมภาพนัธ ์
ภาคฤดรูอ้น    เดอืนมนีาคม-กุมภาพนัธ ์
2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2540 

(แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจบุนั ฉบบัที ่3 พ.ศ.2555) ขอ้ 7   
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

(1) นกัศกึษามขีอ้จ ากดัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ 
(2) นกัศกึษามขีอ้จ ากดัทางดา้นภาษาต่างประเทศและทกัษะทางการค านวณ 

2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
จดัอบรมเพิ่มพูนความรู้ทกัษะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้ 

ทกัษะภาษาต่างประเทศ และทกัษะทางการค านวณ อยา่งต่อเนื่อง และมกีารตดิตามประเมนิผล 
2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี  
รบันกัศกึษาปีการศกึษาละ 150 คน 

นักศึกษา ปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

ชัน้ปีที ่1 150 150 150 150 150 
ชัน้ปีที ่2  - 150 150 150 150 
ชัน้ปีที ่3  -  -  150 150 150 
ชัน้ปีที ่4  -  -   -  150 150 

รวม  150 300 450 600 600 
จ านวนทีค่าดว่าจะส าเรจ็การศกึษา  -  -   -  - 150 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
      ใชง้บประมาณ ดงันี้ 
 งบบุคลากร        บาท 
  หมวดเงนิเดอืน    320,000  บาท 
  หมวดค่าจา้งประจ า    0  บาท 
 งบด าเนินการ        บาท 
  หมวดค่าตอบแทน   1,380,000  บาท 
  หมวดค่าใชส้อย    1,300,000  บาท 
  หมวดค่าวสัดุ      500,000  บาท 
  หมวดสาธารณูปโภค       100,000  บาท 
 งบลงทุน        บาท 
  หมวดครภุณัฑ ์      200,000  บาท 
     งบเงนิอุดหนุน 
   หมวดเงนิอุดหนุน   8,000,000  บาท 
 งบสวสัดกิาร          180,000   บาท 
 งบรายจา่ยอื่น         20,000  บาท 
   รวมทัง้ส้ิน            12,000,000  บาท 
 ค่าใชจ้า่ยต่อหวันกัศกึษาประมาณ   19,949.65  บาทต่อปี โดยมกีารบรหิารจดัการเป็นโครงการ

ปกตใิชง้บประมาณแผ่นดนิประจ าปี 
2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบชัน้เรยีน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
   อื่นๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
1) การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยัให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชัน้ปรญิญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิม่เติมถึง
ปจัจบุนั ฉบบัที ่3 พ.ศ.2555) ขอ้ 10.10 และขอ้ 15 

2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการจดทะเบยีนศกึษารายวชิาขา้มโครงการและการจดทะเบยีน
ศกึษารายวชิาขา้มสถาบนัอุดมศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2552 
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3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
3.1 หลกัสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา  
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 130 หน่วยกติ 
ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา

การศกึษาตลอดหลกัสตูร อยา่งน้อย 7 ภาคการศกึษาปกต ิและอยา่งมากไมเ่กนิ 14 ภาคการศกึษาปกต ิ
3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
นกัศกึษาจะต้องจดทะเบยีนรายวชิา รวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกติ โดยศกึษารายวชิา

ต่างๆ ครบตามโครงสรา้งองคป์ระกอบ และขอ้ก าหนดของหลกัสตูร ดงันี้ 
1) วชิาศกึษาทัว่ไป    ไมน้่อยกว่า  30 หน่วยกติ 
2) วชิาเฉพาะ     ไมน้่อยกว่า  94 หน่วยกติ 

   2.1 วชิาแกน 
   2.1.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ    27 หน่วยกติ 
   2.1.2 กลุ่มวชิาภาษา      6 หน่วยกติ 
   2.1.3 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิ  
                   และภาคนิพนธ ์         10 หน่วยกติ 
  2.2 วชิาเอก 
   2.2.1 วชิาเอกรว่ม      9 หน่วยกติ 
   2.2.2 วชิาเอกบงัคบั     30 หน่วยกติ 

   2.3 วชิาเลอืก        12 หน่วยกติ 
   3) วชิาเลอืกเสร ี    ไมน้่อยกว่า    6 หน่วยกติ 
   3.1.3 รายวิชาในหลกัสูตร 
                            3.1.3.1 รหสัวิชา 

        รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สงัคมศาสตร ์ประกอบดว้ยตวัอกัษรยอ่ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวั โดยมคีวามหมาย ดงันี้  

         อกัษรยอ่ สส. (SI) หมายถงึ อกัษรยอ่ของสาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์
                  ตวัเลข  มคีวามหมาย ดงันี้ 

เลขหลกัหน่วย 
เลข 0-9 หมายถงึ ล าดบัของรายวชิาทีจ่ะศกึษา 

เลขหลกัสิบ 
เลข 0 หมายถงึ กลุ่มวชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ 
เลข 1 หมายถงึ กลุ่มวชิาภาษา 
เลข 2 หมายถงึ กลุ่มวชิาเอกรว่ม 
เลข 3 หมายถงึ กลุ่มวชิาเอกบงัคบัสาขาจนีศกึษา 
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เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบงัคบัสาขาอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง
ศกึษา 

เลข 5 หมายถงึ กลุ่มวชิาเอกบงัคบัสาขาการจดัการทรพัยากรทาง   
สงัคมและวฒันธรรม 

เลข 6   หมายถงึ กลุ่มวชิาเอกบงัคบัสาขาการพฒันาการท่องเที่ยว
อยา่งยัง่ยนื 

เลข 7 หมายถงึ กลุ่มวชิาเลอืก 
เลข 8 หมายถงึ กลุ่มวชิาเลอืกเสร ี  

เลขหลกัร้อย 
เลข 1-4 หมายถงึ รายวชิาทีจ่ดัสอนในแต่ละชัน้ปีตามล าดบั 1-4 
เลข 5 หมายถงึ กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัแิละภาคนิพนธ ์

 
3.1.3.2 รายวิชาและข้อก าหนดของหลกัสตูร   
1) วิชาศึกษาทัว่ไป                                                    30 หน่วยกิต 
นกัศกึษาจะตอ้งศกึษารายวชิาในหลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไป รวมแลว้ไมน้่อยกว่า 

30 หน่วยกติ ตามโครงสรา้งและองคป์ระกอบของหลกัสูตรวชิาศกึษาทัว่ไป ซึง่แบ่งเป็น 2   ส่วน คอื 
    1.1) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1             21 หน่วยกิต  
    - หมวดมนุษยศาสตร ์บงัคบั 1 วิชา     2 หน่วยกิต 
                            มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์     2 (2-0-4) 
                          TU 110 Integrated Humanities 

- หมวดสงัคมศาสตร ์บงัคบั 2 วิชา     5 หน่วยกิต 
มธ.100 พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  3 (3-0-6) 
TU 100 Civic Education 
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร ์      2 (2-0-4) 
TU 120 Integrated Social Sciences 
- หมวดวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์บงัคบั 2 วิชา     5 หน่วยกิต 
วิทยาศาสตร ์บงัคบั 1 วชิา     2 หน่วยกติ  

    มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี       2 (2-0-4) 
TU 130 Integrated Sciences and Technology     
คณิตศาสตรห์รือคอมพิวเตอร ์บงัคบัเลอืก 1 วชิา        3 หน่วยกติ  
จากวชิาต่อไปนี้ 

    มธ.151 คณติศาสตรท์ัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั    3 (3-0-6) 
TU 151 General College Mathematics  

    มธ.153 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์  3 (3-0-6) 
TU 153 General Concept of Computer 
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    มธ.155 สถติพิืน้ฐาน       3 (3-0-6) 
TU 155 Elementary Statistics 
- หมวดภาษา บงัคบั 4 วิชา              12 หน่วยกิต 
ภาษาไทย บงัคบั 1 วชิา      3 หน่วยกติ 

    ท. 161 การใชภ้าษาไทย          3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage             
ภาษาองักฤษ บงัคบั 3 วชิา      9 หน่วยกติ 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1          ไมน่บัหน่วยกติ 
EL 070 English Course 1 
(ส าหรบัผูท้ีม่พีืน้ความรูย้งัไมถ่งึ สษ.171)  

    สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2          3 (3-0-6) 
EL 171 English Course 2        

    สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3       3 (3-0-6) 
EL 172  English Course 3          
(1.2) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2    9 หน่วยกิต  

    - วิชาบงัคบั  2  วิชา                  6 หน่วยกิต 
ท.162  การเขยีนรายงานวชิาการ       3 (3-0-6)

    TH 162 Report Writing  
สษ.295 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 1       3 (3-0-6)

    EL 295 Academic English 1 
- วิชาบงัคบัเลือก  1  วิชา        3 หน่วยกิต   
จากวชิาต่อไปนี้ 
มธ.111 ประเทศไทย ในมติทิางประวตัศิาสตร ์สงัคม   

     และวฒันธรรม       3 (3-0-6) 
TU 111 Thailand in Historical Social and Cultural Perspective   
มธ.116 มนุษยก์บัศลิปะ : ทศันศลิป์ ดนตร ี 

และศลิปะการแสดง       3 (3-0-6) 
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts     
มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่   3 (3-0-6)

                          TU 117 Development of Modern World     
มธ.121 มนุษยก์บัสงัคม       3 (3-0-6) 

      TU 121 Man and Society 
มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั     3 (3-0-6) 
TU 122  Law in Everyday Life    
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มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ       3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy      
มธ.143 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม      3 (3-0-6) 
TU 143 Man and Environment  
มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้ 3 (3-0-6) 
TU 156 Introduction to Computers and Programming   
อซ.125 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน    3 (3-0-6) 
AS 125 Introduction to ASEAN                                       

2) วิชาเฉพาะ                            94 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน                                                         43 หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาพื้นฐานสหวิทยาการ                       27 หน่วยกิต 
สส.201 วฒันธรรมศกึษา    3 (3-0-6) 
SI 201 Cultural Study 
สส.202 แนวคดิและทฤษฎทีางสงัคมศาสตร ์  3 (3-0-6) 
SI 202 Social Theory 
สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ       3 (3-0-6) 
SI 203 Economics for Interdisciplinary Studies 
สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ       3 (3-0-6) 
SI 204 Political  Science for Interdisciplinary Studies 

     สส.205 การบรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ      3 (3-0-6) 
SI 205 Business Administration for Interdisciplinary Studies 

     สส.206 สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา     3 (3-0-6) 
     SI 206 Environment and Development  
     สส.207 หลกันิตธิรรมและกฎหมายเบือ้งตน้      3 (3-0-6) 

SI 207 Introduction to Law and Rule by Law 
สส.208 ปรชัญาและวธิกีารศกึษาทางสงัคมศาสตร ์ 3 (3-0-6) 

 SI 208 Philosophy of Social Science 
สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์    3 (3-0-6) 
SI 209 Quantitative Research 
- กลุ่มวิชาภาษา                          6 หน่วยกิต 
เลอืกศกึษาภาษาใดภาษาหนึ่งจากภาษาดงัต่อไปนี้ 

    สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์  3 (3-0-6)
   SI 211 English for Social Sciences 

     สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร   3 (3-0-6) 
     SI 212 English for Communication 
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     หรอื 
    จน.171 ภาษาจนี 1     3 (3-0-6) 

CH 171 Chinese 1 
จน.172 ภาษาจนี 2                                            3 (3-0-6) 
CH 172 Chinese 2 

หมายเหต ุ: ส าหรบันกัศกึษาทีจ่ะเลอืกสาขาวชิาเอกจนีศกึษา ตอ้งสอบได ้จน. 171 และ จน. 172  
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบติัและภาคนิพนธ ์10 หน่วยกิต 

      สส.500 ภาคนิพนธ ์        4 หน่วยกติ 
SI 500 Directed Research  
สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน   3 หน่วยกติ 

    SI 501 Community Participatory Field Work 
สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ    3 หน่วยกติ

 SI 502 Practicum in Interdisciplinary Studies 
2.2) วิชาเอก                                                             39 หน่วยกิต  

 นกัศกึษาจะตอ้งเลอืกศกึษาวชิาเอกใดวชิาเอกหนึ่งจากวชิาเอก  ดงันี้ 
  - จนีศกึษา 
   - อนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขงศกึษา 
  - การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
  - การพฒันาการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

       2.2.1) วิชาเอกร่วม        9 หน่วยกิต 
     - รายวิชาเอกร่วมในสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและสาขา
วิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
    สส.321 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายระหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 

SI 321 Introduction to International Law       
สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก     3 (3-0-6) 
SI 322 Asia in Global Context 
สส.323 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 
SI 323 International Economic Integration 
 - รายวิชาเอกร่วมในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากร

ทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  
สส.324 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา    3 (3-0-6) 
SI 324 Concepts and Theories on Development 
สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม    3 (3-0-6) 
SI 325 Social And Cultural Capital 
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สส.326 การบรหิารงานองคก์ร     3 (3-0-6) 
SI 326 Organizational Management 
 2.2.2) วิชาเอกบงัคบั                30 หน่วยกิต 

- รายวิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกจีนศึกษา 
สส.331 หลกัไวยากรณ์จนี     3 (3-0-6) 
SI 331 Chinese Grammar 
สส.332 ทกัษะการอ่านและเขยีนภาษาจนี   3 (3-0-6) 
SI 332 Chinese Reading and Writing Skills 
สส.333 ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี    3 (3-0-6) 
SI 333 History and Civilization of China 
สส.334 เศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองจนี   3 (3-0-6) 
SI 334 Economy and Politics of China 
สส.335 สงัคมและวฒันธรรมจนีรว่มสมยั    3 (3-0-6) 
SI 335 Contemporary Chinese Society and Culture 
สส.431 กฎหมายและวฒันธรรมการด าเนินธุรกจิในจนี  3 (3-0-6) 
SI 431 Law and Culture of Business Transactions in China 
สส.432 การเมอืงและนโยบายต่างประเทศของจนี  3 (3-0-6) 
SI 432 Politics and Foreign policy of China 
สส.433 นิเวศวทิยาและปญัหาสิง่แวดลอ้มในจนี   3 (3-0-6) 
SI 433 Ecology and Environment Problem in China 
สส.434 การคา้และการลงทุนจนี     3 (3-0-6) 
SI 434 Trade and Investment of China 
สส.435 สมัมนาประเดน็จนีศกึษา    3 (3-0-6) 
SI 435 Seminar on Chinese Studies 

- รายวิชาเอกบังคับในสาขาวิชาเอกอนุภูมิภาค                   
ลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 

สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเรือ่ง   
อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง     3 (3-0-6) 

SI 341 Selected Reading in the Mekong Sub-regions   
สส.342 บรหิารธุรกจินานาชาต ิ    3 (3-0-6)  
SI 342 International Business Management 
สส.343 ประวตัศิาสตรข์องกลุ่มประเทศ    

ในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง    3 (3-0-6) 
SI 343 History of the Mekong Sub-regions 
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สส.344 ภมูริฐัศาสตรแ์ละเศรษฐกจิสงัคม    
ของกลุ่มประเทศในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง  3 (3-0-6) 

SI 344 Political Geography and Socio-economic  
Context of the Mekong Sub-regions 

สส.345 วฒันธรรมและสงัคมของกลุ่มประเทศ   
ในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง    3 (3-0-6) 

SI 345 Culture and Society of the Mekong Sub-regions 
สส.441 การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศ   

ในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง    3 (3-0-6) 
SI 441 Trade and Investment in the Mekong Sub-regions 
สส.442 นิเวศวทิยาและปญัหาสิง่แวดลอ้ม   

ในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง    3 (3-0-6) 
SI 442 Ecology and Environmental Problem  

in the Mekong Sub-regions 
สส.443 จนีโพน้ทะเลในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  3 (3-0-6) 
SI 443 Overseas Chinese in Southeast Asia 
สส.444 การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิส ์  3 (3-0-6) 
SI 444 Logistics Management and Development 
สส.445 สมัมนาประเดน็อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง   3 (3-0-6) 
SI 445 Seminar on the Mekong Sub-regions Studies Issues 

- รายวิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากร
ทางสงัคมและวฒันธรรม 

สส.351 คตชินและวถิชีวีติพืน้บา้น    3 (3-0-6) 
SI 351 Folklore and Folklife 
สส.352 กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคม   3 (3-0-6) 
SI 352 Group, Organization and Social Networks 
สส.353 ลา้นนาศกึษา      3 (3-0-6) 
SI 353 Lanna Studies  
สส.354 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  3 (3-0-6) 
SI 354 Socio – Cultural Resource Management)  
สส.355 การสื่อสารเพื่อการจดัการทรพัยากร   

ทางสงัคมและวฒันธรรม    3 (3-0-6) 
SI 355 Communication for Socio-Cultural Resources  

Management 
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สส.451 ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดชีุมชน   3 (3-0-6) 
SI 451 Historical and Community Archaeology 
สส.452 ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน์    3 (3-0-6) 
SI 452 Ethnicity State and Globalization 
สส.453 อุตสาหกรรมวฒันธรรม     3 (3-0-6) 
SI 453 Cultural Industry 
สส.454 พพิธิภณัฑศ์กึษา     3 (3-0-6) 
SI 454 Museology 
สส.455 สมัมนาประเดน็การจดัการทรพัยากร   

ทางสงัคมและวฒันธรรม    3 (3-0-6) 
SI 455 Seminar on Socio - Cultural Resources Management 
 - รายวิชาเอกบังคับในสาขาวิชาเอกการพัฒนา                 

การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
สส.361 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว   3 (3-0-6)  
SI 361 Tourism Industry 
สส.362 การจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว    3 (3-0-6) 
SI 362 Tourism Business Management 
สส.363 ทรพัยากรการท่องเทีย่ว     3 (3-0-6) 
SI 363 Tourism Resource  
สส.364 ความสมัพนัธร์ะหว่างภูมศิาสตรก์บัการท่องเทีย่ว  3 (3-0-6) 
SI 364 Geography and Tourism Relation 
สส.365 สงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว    3 (3-0-6) 
SI 365 Sociology of Tourism 
สส.461 การท่องเทีย่วเชงินิเวศ     3 (3-0-6) 
SI 461 Ecotourism 
สส.462 การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อการท่องเทีย่ว 3 (3-0-6)  
SI 462 Human Resource Development for Tourism 
สส.463 การพฒันาการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื   3 (3-0-6) 
SI 463 Sustainable Tourism Development 
สส.464 นโยบายและแผนการจดัการการท่องเทีย่ว  

อยา่งยัง่ยนื     3 (3-0-6) 
SI 464 Policy and Plan for Sustainable Tourism Management 
สส.465 สมัมนาประเดน็การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  3 (3-0-6) 
SI 465 Seminar on Sustainable Tourism 
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2.3) วิชาเลือก                                   12 หน่วยกิต  
เลอืกอยา่งน้อย 4 วชิา จากวชิาต่อไปนี้ 

สส.371 ศลิปะและวรรณกรรมจนี    3 (3-0-6) 
SI 371 Chinese Arts and Literature 
สส.372 การท่องเทีย่วในจนี     3 (3-0-6) 
SI 372 Tourism in China 
สส.373 บูรณาการอาเซยีน     3 (3-0-6) 
SI 373 ASEAN Integration 
สส.374 การท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  3 (3-0-6) 
SI 374 Tourism in Southeast Asia 
สส.375 ประชาสงัคมและประชาธปิไตยทอ้งถิน่  3 (3-0-6)  
SI 375 Civil Society and Local Democratic Governance 
สส.376 ศลิปหตัถอุตสาหกรรมและการจดัการ   3 (3-0-6) 
SI 376 Industrial Crafts and Management 
สส.377 ภาษาองักฤษเพื่อการจดัการการท่องเทีย่ว 3 (3-0-6)  
SI 377 English for Tourism Management 
สส.378 หลกันันทนาการเพื่อการท่องเทีย่ว   3 (3-0-6) 
SI 378 Principles of Recreation for Tourism 
สส.471 ทกัษะการฟงัและการพดูภาษาจนี   3 (3-0-6) 
SI 471 Chinese Listening and Speaking Skills 
สส.472 ภาษาจนีส าหรบัการประกอบอาชพี   3 (3-0-6) 
SI 472 Chinese for Careers 
สส.473 การเคลื่อนยา้ยและการขา้มแดน    

ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้   3 (3-0-6) 
SI 473 Mobility and Cross-Border Movement in Southeast Asia 
สส.474 การพฒันาเมอืงและชนบทในกลุ่มประเทศ  

อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง     3 (3-0-6) 
SI 474 Urban and Rural in the Mekong Sub-regions 
สส.475 มนุษย ์สงัคม และวฒันธรรมในวรรณกรรม  

และภาพยนตร ์     3 (3-0-6) 
SI 475 Man, Society and Culture in Literature and Film 
สส.476 หลกัการสื่อสารต่างวฒันธรรม    3 (3-0-6) 
SI 476 Principles of Intercultural Communication 
สส.477 การสื่อสารเพื่อการจดัการการท่องเทีย่ว   3 (3-0-6) 
SI 477 Communication for Tourism Management 
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สส.478 การท่องเทีย่วกบัชุมชนทอ้งถิน่    3 (3-0-6) 
SI 478 Tourism and Local Community   

3) วิชาเลือกเสรี                                                             6 หน่วยกิต    
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์       

เป็นวชิาเลอืกเสรไีมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ  หรอืนักศกึษาอาจเลอืกศกึษารายวชิาทีว่ทิยาลยัสหวทิยาการ
เปิดสอนเพื่อเป็นวชิาเลอืกเสรจีากวชิาดงัต่อไปนี้   
    สส.381 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชพี  3 (3-0-6) 
    SI 381 English for Careers 

สส.382 การพฒันาทกัษะการน าเสนอขอ้มลู 
ทางสงัคมศาสตร ์    3 (3-0-6) 

SI 382 Skill Development in Presenting Information  
of Social Sciences  

    สส.383 ภมูทิศัน์วฒันธรรม    3 (3-0-6) 
SI 383 Cultural Landscape    

     สส.384 องคก์รกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  3 (3-0-6) 
SI 384 Organization and Social Responsibility 
สส.385 ประเดน็ปจัจุบนัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
SI 385 Current Issues in International Relations 

     สส.386 การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
      ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้    3 (3-0-6) 

SI 386 Human Resource Development in Southeast  Asia  
หมายเหต ุ  ทัง้นี้วชิาเหล่านี้ไมส่ามารถนบัเป็นวชิาเลอืกเสรไีด้ 
                1. วชิาพืน้ฐานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณตศิาสตร ์
                2. วชิาในหลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไปทัง้ส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีม่รีหสัยอ่เป็น “มธ” ทุกวชิา 

      3. วิชาท.162 การเขียนรายงานวิชาการ และ วิชาท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสาร          
ในองคก์ร 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ชัน้ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน  1      หรือ S/U 
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน  2      หรือ 3 หน่วยกติ 
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน  3  3 หน่วยกติ 
   
ท.161 การใชภ้าษาไทย  3 หน่วยกติ 
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์ 2 หน่วยกติ 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 2 หน่วยกติ 
   
มธ.151 คณติศาสตรท์ัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั   หรือ 3 หน่วยกติ 
มธ.153 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์      หรือ 3 หน่วยกติ 
มธ.155 สถติพิืน้ฐาน 3 หน่วยกติ 

รวม 12  10/13 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน  2       หรือ 3 หน่วยกติ 
สษ.172   ภาษาองักฤษพืน้ฐาน  3 3 หน่วยกติ 
   
ท.162 การเขยีนรายงานวชิาการ   3 หน่วยกติ 
มธ.100 พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 3 หน่วยกติ 
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร ์     2 หน่วยกติ 
   
xxx วชิาศกึษาทัว่ไปส่วนที ่2  3 หน่วยกติ 

รวม 14 หน่วยกิต 
 

ภาคฤดรู้อน  
สษ.172   ภาษาองักฤษพืน้ฐาน  3 3 หน่วยกติ 

รวม 3 หน่วยกิต 
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หมายเหต ุ:  ในกรณีทีน่ักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิา สษ.070 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 (ไม่นับหน่วยกติ) 
ในภาคเรยีนที่ 1 จะมจี านวนหน่วยกติเป็น 10 หน่วยกิต จงึต้องลงเรยีนวชิา สษ.172 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ในภาคฤดูร้อน แต่ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรยีนวิชา           
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ในภาคเรียนที่  1 จะมีจ านวนหน่วยกิตเป็น              
13 หน่วยกติ และไมต่อ้งลงเรยีนวชิา สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 ในภาคฤดรูอ้น 

 
ชัน้ปีท่ี 2 

 
ภาคเรียนท่ี 1 

สส.201 วฒันธรรมศกึษา 3 หน่วยกติ 
สส.202       แนวคดิและทฤษฎทีางสงัคมศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 
สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ 3 หน่วยกติ 
สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ 3 หน่วยกติ 
   
สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์ หรือ 3 หน่วยกติ 
จน.171 ภาษาจนี 1   3 หน่วยกติ 
   
สษ.295 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 1 (วชิาศกึษาทัว่ไปส่วนที ่2) 3 หน่วยกติ 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ภาคเรียนท่ี 2 
สส.205 การบรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ 3 หน่วยกติ 
สส.206 สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา 3 หน่วยกติ 
สส.207 หลกันิตธิรรมและกฎหมายเบือ้งตน้ 3 หน่วยกติ 
สส.208 ปรชัญาและวธิกีารศกึษาทางสงัคมศาสตร ์  3 หน่วยกติ 
   
สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  หรือ 3 หน่วยกติ 
จน.172 ภาษาจนี 2 3 หน่วยกติ 

รวม 15 หน่วยกิต 
 

ภาคฤดรู้อน  
สส.501   กระบวนการท างานในชุมชน 3 หน่วยกติ 

รวม 3 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 3 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 
   
- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
สส.321 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบักฎหมายระหว่างประเทศ 3 หน่วยกติ 
สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก  3 หน่วยกติ 
   
- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวิชาเอก        
การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
สส.324           แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา 3 หน่วยกติ 
สส.325           ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.331           หลกัไวยากรณ์จนี 3 หน่วยกติ 
สส.333           ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.341           การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเรือ่งอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 3 หน่วยกติ 
สส.342           บรหิารธุรกจินานาชาต ิ 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.351           คตชินและวถิชีวีติพืน้บา้น 3 หน่วยกติ 
สส.352           กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  
สส.361           อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
สส.362           การจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
  
สส.xxx            วชิาเลอืก (1) 3 หน่วยกติ 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ภาคเรียนท่ี 2 

- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
สส.323 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 3 หน่วยกติ 
   
- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวิชาเอก        
การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
สส.326           การบรหิารงานองคก์ร 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.332           ทกัษะการอ่านและเขยีนภาษาจนี 3 หน่วยกติ 
สส.334           เศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองจนี 3 หน่วยกติ 
สส.335           สงัคมและวฒันธรรมจนีรว่มสมยั 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.343           ประวตัศิาสตรข์องกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 3 หน่วยกติ 
สส.344           ภมูริฐัศาสตรแ์ละเศรษฐกจิสงัคมของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาค               
                    ลุ่มแมน่ ้าโขง 

 
3 หน่วยกติ 

สส.345           วฒันธรรมและสงัคมของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.353           ลา้นนาศกึษา 3 หน่วยกติ 
สส.354           การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
สส.355           การสื่อสารเพื่อการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  
สส.363           ทรพัยากรการท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
สส.364           ความสมัพนัธร์ะหว่างภูมศิาสตรก์บัการท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
สส.365           สงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
  
สส.xxx            วชิาเลอืก (2) 3 หน่วยกติ 
xxx                 วชิาเลอืกเสร ี(1) 3 หน่วยกติ 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ภาคฤดรู้อน  
สส.502   ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ    3 หน่วยกติ 

รวม 3 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีท่ี 4 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.431           กฎหมายและวฒันธรรมการด าเนินธุรกจิในจนี 3 หน่วยกติ 
สส.432           การเมอืงและนโยบายต่างประเทศของจนี 3 หน่วยกติ 
สส.433           นิเวศวทิยาและปญัหาสิง่แวดลอ้มในจนี 3 หน่วยกติ 
สส.435           สมัมนาประเดน็จนีศกึษา 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.441           การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 3 หน่วยกติ 
สส.442           นิเวศวทิยาและปญัหาสิง่แวดลอ้มในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 หน่วยกติ 
สส.443           จนีโพน้ทะเลในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 3 หน่วยกติ 
สส.445           สมัมนาประเดน็อนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.451           ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดชีุมชน 3 หน่วยกติ 
สส.452           ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน์ 3 หน่วยกติ 
สส.453           อุตสาหกรรมวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
สส.455           สมัมนาประเดน็การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  
สส.461           การท่องเทีย่วเชงินิเวศ 3 หน่วยกติ 
สส.462           การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อการท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
สส.463           การพฒันาการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 3 หน่วยกติ 
สส.465           สมัมนาประเดน็การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 3 หน่วยกติ 
  
สส.xxx            วชิาเลอืก (3) 3 หน่วยกติ 
xxx                 วชิาเลอืกเสร ี(2) 3 หน่วยกติ 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ภาคเรียนท่ี 2 
สส.500           ภาคนิพนธ ์                                                                             4 หน่วยกติ 
 
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.434           การคา้และการลงทุนจนี 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.444           การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิส์ 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.454           พพิธิภณัฑศ์กึษา 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  
สส.464           นโยบายและแผนการจดัการการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 3 หน่วยกติ 
  
สส.xxx            วชิาเลอืก (4) 3 หน่วยกติ 

รวม 10 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
   3.1.5.1 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
 
มธ.100   พลเมืองกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม 3 (3-0-6) 
TU 100   Civic Education  

การเรยีนรูห้ลกัการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยและการปกครองโดย
กฎหมาย (The Rule of Law) เขา้ใจความหมายของ "พลเมอืง" ในระบอบประชาธปิไตย ฝึกฝนให้
นักศกึษาได้พฒันาตนเองใหเ้ป็น "พลเมอืง" ในระบอบประชาธปิไตยและใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
โดยใชว้ธิกีารเรยีนรูโ้ดยลงมอืปฏบิตั ิ(Learning by doing) 
 
มธ.110   สหวิทยาการมนุษยศาสตร ์ 2 (2-0-4) 
TU 110 Integrated Humanities  

ประวตัิความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ที่ได้สะท้อนความเชื่อ  ความคดิ การพฒันา 
ทางสติปญัญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนให้รู้จ ักมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปญัหาต่าง ๆ          
ทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชญิอยู่ อาท ิผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลย ีปญัหาความรุนแรง สงคราม
และวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพื่อที่เราจะสามารถด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลาง                     
การเปลีย่นแปลงของโลกนี้ 
 
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวติัศาสตร ์สงัคม และวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
TU 111 Thailand in Historical Social and Cultural Perspective  

ภมูหิลงัของสงัคม วฒันธรรม และภูมปิญัญาไทย ตัง้แต่อดตี สยามประเทศ จงึถงึประเทศ
ไทย มุ่งเน้นประเด็นการสร้างเอกลกัษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวฒันธรรมไทย              
ในบรบิทแห่งโลกาภวิตัน์ 
 
มธ.116 มนุษยก์บัศิลปะ: ทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 (3-0-6) 
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts  

ลกัษณะและความส าคญัของศลิปกรรมทีม่ต่ีอมนุษย ์โดยมุ่งสรา้งรสนิยม ความชื่นชมและ
ความส านึกในคุณค่าของงานสรา้งสรรค์ศลิปะ ความสมัพนัธ์ของศลิปกรรมที่มต่ีอพฒันาการของมนุษย์
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม บทบาทของศลิปกรรมในวฒันธรรมและพุทธปิญัญาของมนุษยชาตทิัง้ตะวนัออก
และตะวนัตก โดยเฉพาะอย่างยิง่การแสดงออกการไดป้ระจกัษ์ในคุณค่าของศลิปะดว้ยประสบการณ์ของ
ตน การไดต้รกึและซาบซึ้งในสุนทรยีรสจากศลิปกรรมแขนงต่างๆ ทัง้นี้ใหเ้หน็อทิธพิลของศลิปกรรมที่มี
ต่อค่านิยมและการด ารงชวีติของคนไทย 
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มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่ 3 (3-0-6) 
TU 117 Development of Modern World  

พฒันาการของสงัคมโลก ตัง้แต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถงึปจัจุบนั โดยเน้นความสมัพนัธ์
ทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง สงัคม วฒันธรรม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอนัเป็นพืน้ฐาน
แห่งการเปลีย่นแปลงของโลกเขา้สู่สมยัใหม่ 
 
มธ.120 สหวิทยาการสงัคมศาสตร ์ 2 (2-0-4) 
TU 120 Integrated Social Sciences  

การก าเนิดของสงัคมศาสตร์กับโลกยุคสมยัใหม่ การแยกตัวของสงัคมศาสตร์ออกจาก
วทิยาศาสตร ์การรบัเอา Paradigm ของวทิยาศาสตรม์าใชก้บัการอธบิายปรากฏการณ์ทางสงัคมศาสตร ์
ศกึษาถงึศาสตร ์(discipline) มโนทศัน์ (concept) และทฤษฎต่ีาง ๆ ทีส่ าคญั ๆ ทางสงัคมศาสตร ์โดย
ชี้ให้เหน็ถงึจุดแขง็และจุดอ่อนของสงัคมศาสตรแ์ละของการศึกษาปญัหาทางด้านสงัคมศาสตร ์ศกึษา
วเิคราะหป์ญัหาสงัคมแบบต่าง ๆ ทีเ่ป็น Current issue โดยใชค้วามรูแ้ละมุมมองทางสงัคมศาสตรเ์ป็น
หลกัเพื่อให้เขา้ใจและมองเป็นปญัหานัน้ ๆ ทัง้ในระดบัปจัเจกบุคคลระดบักลุ่ม ระดบัมหภาคทางสงัคม 
ระดบัสงัคม ทีเ่ป็นรฐัชาตแิละระดบัสงัคมทีร่วมเป็นระบบโลก 
 
มธ.121 มนุษยก์บัสงัคม 3 (3-0-6) 
TU 121 Man and Society  

ลกัษณะทัว่ไปของสงัคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสงัคม การ
เปลีย่นแปลง และววิฒันาการของสงัคมอนัเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงทางสิง่แวดลอ้ม เทคโนโลย ีและ
ปจัจยัส าคญัอื่น ๆ วิเคราะห์สงัคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 
ภายในสงัคม และความสมัพนัธ์ระหว่างสงัคมกบัสิง่แวดล้อม พจิารณาปญัหาส าคญัต่าง ๆ ของสงัคม
โดยทัว่ไปและปญัหาของสงัคมไทย 
 
มธ.122   กฎหมายในชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6) 
TU 122 Life and Law  

ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสงัคม 
หลกัการพืน้ฐานของนิตริฐั (rules of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะทีเ่ชื่อมโยงกบัหลกัคุณธรรมของ
ประชาชน ความรูพ้ืน้ฐานในเรือ่งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนทีพ่ลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย
ควรตอ้งรูท้ ัง้ในดา้นของสทิธ ิและในดา้นของหน้าที ่การระงบัขอ้พพิาทและกระบวนการยุตธิรรมของไทย 
หลกัการใชส้ทิธ ิหลกัการใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย โดยเน้นการศกึษาจากกรณีตวัอย่างทีเ่กดิขึน้จริงใน
ชวีติประจ าวนั 
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มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy  

แนวทางการศึกษาและการวเิคราะห์สงัคม และเศรษฐกิจในฐานะที่วชิานี้เป็นการศึกษา
ทางด้านสงัคมศาสตร ์แล้วน าสู่การวเิคราะห์ววิฒันาการของสงัคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ในภาพกว้าง
ของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธพิลของวฒันธรรมและสถาบนัที่มต่ีอระบบสงัคม
เศรษฐกจิ 
 
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 
TU 130 Integrated Sciences and Technology  

แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิว ัฒนาการของ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคีวามส าคญัและมสี่วนเกี่ยวขอ้งต่อการด าเนินชวีติในปจัจุบนั ผลกระทบ
ระหว่างวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยกีบัเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม และศึกษาประเดน็การถกเถยีงที่
ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ในปจัจบุนั รวมถงึจรยิธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย ์
 
มธ.143 มนุษยก์บัส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
TU 143 Man and Environment  

ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสิง่แวดล้อมในธรรมชาติ โดยค านึงถึงความสมัพนัธ์และ 
การอยู่ร่วมกนัของสิง่มชีวีติในสิง่แวดล้อมเพื่อให้เกดิสมดุลแห่งธรรมชาต ิรูจ้กัใช้ประโยชน์ และจดัการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืนตลอดไป โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกจิ รวมทัง้ใหค้วามส าคญัของสิง่แวดลอ้มทีม่ ี
ต่อมนุษยใ์นปจัจบุนัและอนาคต 
 
มธ.151 คณิตศาสตรท์ัว่ไประดบัมหาวิทยาลยั 3 (3-0-6) 
TU 151 General College Mathematics  

(ไมน่บัหน่วยกติใหก้บันกัศกึษาทีม่รีหสัคณะ 02, 04 และตัง้แต่ 09 ถงึ 14,16) 
เซต ระบบจ านวนจรงิ ความสมัพนัธ ์ฟงักช์นัและการประยกุต์ แนวคดิและตวัอย่างเบือ้งต้น

ของก าหนดการเชงิเส้น ตรรกวทิยา การพสิูจน์โดยทฤษฎ ีดอกเบี้ย เงนิผ่อนและภาษเีงนิได ้ความน่าจะ
เป็นเบื้องต้นแบบไม่มเีงื่อนไข และมเีงื่อนไข เหตุการณ์ที่เป็นอสิระต่อกนั ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัสถิต ิ
เชงิพรรณนา เลขดชันี การประมาณค่าและการทดสอบสมมุตฐิาน เกี่ยวกบัค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่ม
เดยีว การอ่านผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ 
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มธ.153   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์ 3 (3-0-6) 
TU 153 General Concept of Computer  

ประวตัคิวามเป็นมาของคอมพวิเตอร ์องคป์ระกอบต่างๆ ของเครื่องคอมพวิเตอรท์ัง้ด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์อุปกรณ์ต่อเนื่องต่างๆ ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลข้อมูลด้วย
คอมพวิเตอรใ์นลกัษณะต่างๆ เน้นการประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ในกจิกรรมต่าง ๆ     การใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปูในการท างานต่าง ๆ     วางพืน้ฐานความเขา้ใจในเรื่องการเขยีนโปรแกรมการสื่อสารขอ้มลูและ
อนิเตอรเ์น็ท 
 
มธ.155 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6) 
TU 155 Fundamental Statistics  

ลกัษณะปญัหาทางสถติ ิทบทวนสถติเิชงิพรรณา ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจก
แจงของตวัแปรสุ่มแบบทวนิาม ปวัซง และปกต ิเทคนิคการชกัตวัอย่างและการแจกแจงของตวัสถติ ิการ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมุตฐิาน เกี่ยวกบัค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดยีวและสองกลุ่ม การวเิคราะห์
ความแปรปรวนจ าแนกทางเดยีว การวเิคราะหก์ารถดถอยและสหสมัพนัธเ์ชิงเสน้เชงิเดยีว การวเิคราะห์
ไคก าลงัสอง 
 
มธ.156 คอมพิวเตอรแ์ละการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
TU 156 Introduction to Computers and Programming  

องคป์ระกอบของระบบคอมพวิเตอร ์การประมวลผลขอ้มลู ล าดบัขัน้ตอน ผงังาน รหสัแทน
ข้อมูล โปรแกรมระบบ และการประยุกต์บนคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล พื้นฐานการเขยีนโปรแกรม การ
สื่อสารขอ้มลูและอนิเตอรเ์น็ท ตวัอยา่งโปรแกรมประยกุต ์และการประยกุตใ์ชก้จิการต่างๆ 
 
อซ.125 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน 3 (3-0-6) 
AS 125  Introduction to ASEAN        

ประวติัของการก่อตั้ง และเป้าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมดา้นสังคม การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ วฒันธรรม ความคิดและความเช่ือเบ้ืองตน้ของประเทศต่างๆท่ีเป็นสมาชิกอาเซียน 
 
ท.161 การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage  

หลกัและฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟงั การอ่าน การเขยีนและการพูด โดยเน้น
จบัใจความส าคญั การถ่ายทอดความรู ้ความคดิและการเขยีน เรยีบเรยีงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ 3 (3-0-6) 
TH 162 Academic Report Writing  

หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนฝึกทกัษะการเขยีนรายงานวชิาการ 
 
สษ.070 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1  
EL 070 English Course 1  

           วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรูภ้าษาองักฤษของสถาบนัภาษา 
      เป็นวชิาเสรมิที่มไิด้คดิหน่วยกติ  (Non-Credit) เพื่อช่วยนักศกึษาที่มพีื้นฐานความรู้

ภาษาองักฤษยงัไมส่งูพอทีจ่ะเขา้ศกึษาในระดบัพืน้ฐานได้ (รายงานผลการศกึษาระบุเพยีงใชไ้ด้ (S) หรอื
ใชไ้มไ่ด ้ (U) และจะไมน่ าไปคดิรวมกบัจ านวนหน่วยกติทัง้หมด  หรอืค านวณค่าระดบัเฉลีย่) 

    หลกัสตูรเบือ้งตน้เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบันักศกึษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นชวีติ
จรงิทัง้ 4 ทกัษะ คอื ฟงั  พดู อ่าน เขยีน 
 
สษ.171 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 3 (3-0-6) 
EL 171 English Course 2  
               วชิาบงัคบัก่อน :  สษ 070 หรอื ก าหนดจากการจดัระดบัความรูภ้าษาองักฤษของสถาบนั
ภาษา  
     หลกัสูตรระดบักลางเพื่อส่งเสรมิทกัษะฟงั พูด อ่าน เขยีน แบบบูรณาการ รวมทัง้เตรยีม
ความพรอ้มนกัศกึษาส าหรบัการเรยีนภาษาองักฤษในระดบัทีส่งูขึน้ 
 
สษ.172 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3 3 (3-0-6) 
EL 172 English Course 3  
                วชิาบงัคบัก่อน  : สษ 171 หรอื  ก าหนดจากการจดัระดบัความรูภ้าษาองักฤษของสถาบนั
ภาษา   
      หลกัสูตรระดบักลางสูง เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศกึษาใช้ทกัษะภาษาองักฤษอย่างบูรณาการใน
ระดบัทีซ่บัซอ้นกว่าในวชิาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้นทกัษะการพดูและการเขยีน 
 
สษ.295 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1 3 (3-0-6) 
EL 295 295 Academic English 1  
 วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
                 ฝึกการใชภ้าษาองักฤษทางวชิาการในสีท่กัษะ (ฟงั พูด อ่านและเขยีน) การพฒันาค าศพัท์
และส านวนในเชิงวิชาการ โดยเน้นการอ่านและการเขยีนระดบัย่อหน้า  ฝึกเขยีนบทความวิจยัและ
บทความวชิาการ  การฟงัและจดบนัทกึยอ่จากการบรรยายและการน าเสนอโครงงาน 
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จน.171 ภาษาจีน 1 3 (3-0-6) 
CH 171 Chinese 1  

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของภาษาจีนทัง้ทางด้านการออกเสียงและทางด้าน
ไวยากรณ์ เรยีนรู้วธิกีารเขยีนตวัอกัษรจนี ประมาณ 250 ตวั ตลอดจนวงศพัท์ที่เกิดจากตวัอกัษรจนี
เหล่านัน้ 
 
จน.172 ภาษาจีน 2 3 (3-0-6) 
CH 172 Chinese 2  
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้จน.171 หรอืผ่านการทดสอบ หรอืไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รรยาย 

ศึกษาต่อจาก จน.171 เรียนรู้ประโยคที่ซับซ้อนขึ้น และเรียนรู้ตัวอักษรจีนเพิ่มขึ้น 
ประมาณ 300 ตวั 
 
สส.201 วฒันธรรมศึกษา 3 (3-0-6) 
SI  201 Cultural Study  

พฒันาการของแนวคดิทฤษฎีของส านักคดิต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาวฒันธรรม 
รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่ เ ป็นประเด็น                   
ทางวัฒนธรรม เช่น การแพร่กระจายของวฒันธรรมร่วมสมยั การไหลเวียนเคลื่อนย้ายวัฒนธรรม           
ขา้มพรมแดน ความหลากหลายทางวฒันธรรม และวฒันธรรมยอ่ย เป็นตน้ 
 
สส.202 แนวคิดทฤษฎีทางสงัคมศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
SI  202 Social Theory  

พัฒนาการ สาระส าคัญ จุดเด่น และข้อวิจารณ์ของแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยา 
ครอบคลุมตัง้แต่แนวคดิทฤษฎใีนยุคคลาสสกิจนถึงยุคปจัจุบนั ตลอดจนค่ายทฤษฎีแนวหลงัสมยัใหม ่
(Postmodernism) 
 
 
สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พ่ือสหวิทยาการ  3 (3-0-6) 
SI  203 Economics for Integrated Studies  

หลักทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้แก่  
พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างและพฤติกรรม           
การแข่งขนัในตลาดต่างๆ แนวคดิความล้มเหลวของตลาด บทบาทของภาครฐัในการแทรกแซงตลาด  
รายไดป้ระชาชาต ิระบบการเงนิและการธนาคาร นโยบายการเงนิและการคลงั ความส าคญัของการค้า
และการเงนิระหว่างประเทศ และขอ้โต้แยง้ระหว่างการคา้เสรกีบัการปกป้องตลาด นอกจากนัน้จะศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างเศรษฐกจิและปจัจยัอื่นๆ เช่น การเมอืง กฎหมาย สงัคม วฒันธรรม และประเพณ ี 
เพื่อใหเ้ขา้ใจปญัหาเศรษฐกจิอยา่งมบีรูณาการระหว่างมติต่ิางๆ มากขึน้  
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สส.204 รฐัศาสตรเ์พ่ือสหวิทยาการ  3 (3-0-6) 
SI 204 Political  Science for Integrated Studies  

แนวคิดด้านรัฐศาสตร์โดยครอบคลุมในเรื่องปรัชญาการเมือง ระบบการเมือง                
การปกครอง การระหว่างประเทศ นอกจากนัน้จะศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเมอืงการปกครองกบั
ปจัจยัอื่นๆ เช่น เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม เป็นตน้ ซึง่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงในสงัคม 
 
สส.205 การบริหารธรุกิจเพ่ือสหวิทยาการ 3 (3-0-6) 
SI 205 Business Administration for Integrated Studies  

ความหมาย ลกัษณะ รูปแบบ ของธุรกิจ รวมทัง้หลกัการพื้นฐานทางการบรหิารธุรกิจ    
ซึ่งประกอบด้วย การจดัการ การตลาด การเงนิ และการบัญชี นอกจากนัน้จะศึกษาปจัจยัทางด้าน
เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง สงัคม วฒันธรรม เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการประกอบธุรกจิ ทัง้นี้ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการศกึษาวชิาอื่นๆ ต่อไป 
 
สส.206 ส่ิงแวดล้อมกบัการพฒันา  3 (3-0-6) 
SI 206 Environment and Development  

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมโลก การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลย ี พรอ้มทัง้วเิคราะห์สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อมในปจัจุบนั ทัง้ใน
ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาคและระดบัโลก 
 
สส.207 หลกันิติธรรมและกฎหมายเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
SI 207 Introduction to Law and Rule by Law  

ทฤษฎ ีเหตุผล และแนวคดิทีท่ าใหเ้กดิความจ าเป็นตอ้งมกีตกิาในสงัคม ทีม่าของกฎหมาย
ข้อแตกแต่งระหว่างการปกครองด้วยกฎหมายและการปกครองด้วยนิติธรรม รวมทัง้ศึกษากฎหมาย
เบือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั 
 
สส.208 ปรชัญาและวิธีการศึกษาทางสงัคมศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
SI 208 Philosophy of Social Science  

ปรชัญาและหลกัการส าคญัของการสรา้งองคค์วามรูท้างสงัคมศาสตร ์ตลอดจนจุดมุ่งหมาย
ของการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์รวมทัง้ศกึษาถงึระเบยีบวธิวีจิยัตามแนวทางของการวจิยัเชงิคุณภาพ  
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สส.209 การวิจยัเชิงปริมาณทางสงัคมศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
SI   209 Quantitative Research  

ปรชัญา  หลกัการ และกระบวนการขัน้ตอนของการวจิยัเชงิปรมิาณ ตัง้แต่การก าหนด
ค าถามการวจิยั การตัง้สมมตฐิาน รวมทัง้สามารถสรา้งและทดสอบเครื่องมอืวดัเพื่อน าไปใช้ในการฝึก
ปฏบิตักิารวจิยัเชงิปรมิาณ การประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู  ตลอดจนการวเิคราะห ์ตคีวาม
ขอ้มลู การน าเสนอผลการศกึษา และการเขยีนรายงานการวจิยั 
 
สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์  3 (3-0-6) 
SI  211 English for Social Sciences  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้สษ. 172 
ทกัษะการอ่านประเภทต่างๆ ที่มเีนื้อหาด้านสงัคมศาสตรแ์ละทกัษะการเขยีนความเรยีง

ประเภทต่างๆ 
 
สส. 212 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
SI   212 English for Communication  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้สษ. 172 
ทักษะการ พูด อ่าน ฟงั และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทัง้ค าศัพท์ วลี ส านวน และ                

รูปประโยคต่างๆ ในระดับกลางและระดับสูงที่จ าเป็นในการฟงัและการพูดเพื่อการสื่อสารใน
ชวีติประจ าวนัในสถานการณ์ต่างๆ 
 
สส.321 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกบักฎหมายระหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 
SI 321 Introduction to International Law  

ที่มาและแนวคิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง
ประเทศกบักฎหมายภายในประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เขตอ านาจของรฐั และกฎหมาย
ระหว่างประเทศเฉพาะดา้น เช่น เศรษฐกจิระหว่างประเทศ สทิธมินุษยชน สิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ
เป็นตน้ 
 
สส.322 เอเชียในบริบทโลก  3 (3-0-6) 
SI  322 Asia in Global Context  

ความส าคัญของเอเชีย บทบาทและนโยบายต่างประเทศ ทัง้ทางด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจ ความร่วมมอืในระดบัโลกและระดบัภูมภิาค ทัง้ในกรอบพหุภาคแีละทวภิาค ีเช่น องค์การ
สหประชาชาต ิ(UN) องค์การการค้าโลก (WTO) ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก 
(APEC) อาเซยีน+3 (อาเซยีน+ จนี เกาหล ีและญีปุ่น่) และกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง (GMS) 



 

 
36 

 
สส.323 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 
SI 323 International Economic Integration  

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศรูปแบบต่างๆ ทฤษฎ ีแนวคดิ และผลกระทบ
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศทัง้ในดา้นการคา้ การเงนิ และ การลงทุน รวมถงึประเดน็
ปญัหาที่เกดิขึ้นจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศรูปแบบต่างๆ ของประเทศก าลงัพฒันา
และของประเทศไทย 
 
สส.324 แนวคิดว่าด้วยการพฒันา 3 (3-0-6)     
SI  324 Concepts and Theories on Development  
                 ความหมาย  หลกัการ  ปรชัญา  แนวคดิ  ทฤษฎ ีอุดมการณ์  และทางเลอืกของการพฒันา
จากส านักคดิทางสงัคมศาสตรต่์าง ๆ มุ่งพจิารณาถงึความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งระหว่างปจัจยัทางกายภาพ 
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การเมอืงที่มผีลต่อการพฒันา ยุทธศาสตร์การพฒันา และผลกระทบจาก 
การพฒันา 
 
สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI 325 Social And Cultural Capital  

ความหมาย แนวคดิ มโนทศัน์ และองคป์ระกอบทีเ่กีย่วกบัทุนทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรม  
โดยชีใ้หเ้หน็ความแตกต่างของทุนทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรมกบัทุนทางเศรษฐกจิ ตลอดจนชีใ้หเ้หน็
บทบาทของทุนทางสงัคมและวฒันธรรมส าหรบัน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาสงัคมทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ 
และระดบัประเทศ 
 
สส.326 การบริหารงานองคก์ร 3 (3-0-6) 
SI  326 Organizational Management   

หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี การบรหิารงานองค์กร พฤติกรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร  
วเิคราะห์ปจัจยัที่มผีลต่อการบรหิารจดัการและการพฒันาองค์กร การออกแบบองค์กร การประเมนิผล 
รวมถงึแนวทางการพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบเพื่อเพิม่ความสามารถและประสทิธภิาพขององคก์ร  
 
สส.331 หลกัไวยากรณ์จีน 3 (3-0-6) 
SI  331 Chinese Grammar  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้จน.172 
โครงสรา้งไวยากรณ์จนีตัง้แต่ระดบัพื้นฐานจนถงึระดบัสูง โดยเน้นการวเิคราะห์ชนิดและ

หน้าทีข่องค า วล ีและประโยค   
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สส.332 ทกัษะการอ่านและเขียนภาษาจีน 3 (3-0-6) 
SI  332 Chinese Reading and Writing Skills  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้จน.172 

หลกัการเขยีนและฝึกทกัษะการเขยีน พรอ้มทัง้ฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความและสรุปความ
จากบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม วฒันธรรม การเมอืง การปกครอง และเศรษฐกจิของจนี 
 
สส.333 ประวติัศาสตรแ์ละอารยธรรมจีน  3 (3-0-6) 
SI  333 History and Civilization of China  

ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมยุคต่างๆ ของจนี ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์จนถงึสมยั
ปจัจุบนั พฒันาการของอารยธรรมจนีโบราณ พฒันาการทางสงัคม การเมอืงการปกครองของจนีในยุค
ราชวงศ์ ทัง้ความรุ่งเรอืงและความเสื่อมในประวตัศิาสตรจ์นี จนกระทัง่ถงึสมยัการปลดแอกสถาปนา
สาธารณรฐัประชาชนจนี ค.ศ.1949 
 
สส.334 เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองจีน  3 (3-0-6) 
SI  334 Economy and Politics of China  

การเมอืง การปกครอง และเศรษฐกจิจนี ตัง้แต่การปฏวิตัสิงัคม ค.ศ.1949 การปิดประเทศ 
ถงึนโยบายการปฏริูป การเปิดประเทศ สู่ระบบเศรษฐกิจตลาดแบบสงัคมนิยม ใน ค.ศ.1978 จนถึง
ปจัจบุนั 
 
สส.335 สงัคมและวฒันธรรมจีนร่วมสมยั  3 (3-0-6) 
SI  335 Contemporary Chinese Society and Culture  

สถาบันและองค์กรต่างๆ ในทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจีน               
การสร้างความเป็นหน่ึงเดียวในสภาพแวดล้อมที่เป็นพหุสงัคมของประเทศจนี ตลอดจนปญัหาและ            
การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรมของจนีในปจัจบุนั 
 
สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเร่ืองอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 (3-0-6) 
SI  341 Selected Reading in the Mekong Sub-regions  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา สษ.172  
เรยีนรูค้ าศพัท์ วล ีส านวน และรูปประโยคเพื่อใช้ในการอ่านบทความภาษาองักฤษที่มี

เนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัอาณาบรเิวณศกึษา โดยเน้นไปทีอ่นุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 
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สส.342 บริหารธรุกิจนานาชาติ  3 (3-0-6) 
SI  342 International Business Management  

ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศ  รูปแบบ นโยบายธุรกจิ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ทัง้นี้รวมถงึการบรหิารการตลาด การเงนิและการจดัการทรพัยากรบุคคลส าหรบัธุรกจิ
ระหว่างประเทศ  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆ ในการประกอบธุรกจิ 
 
สส.343 ประวติัศาสตรข์องกลุ่มประเทศในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง  3 (3-0-6) 
SI  343 History of the Mekong Sub-regions  

ประวตัศิาสตรใ์นประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ตัง้แต่สมยัรฐัจารตี สมยัอาณานิคม และ
การก่อตวัของรฐัชาต ิ
 
สส.344 ภูมิร ัฐศาสตร์และเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มประเทศใน            

อนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง  
3 (3-0-6) 

SI  344 Political Geography and Socio-economic Context of            
the Mekong Sub-regions 

 

ปจัจยัทางภูมศิาสตร์ และความเชื่อมโยงกบัการพฒันาทางการเมอืงและความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ศกึษาแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิ ตลอดจนผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศเหล่านี้ 
 
สส.345 วัฒนธรรมและสังคมของกลุ่ มประเทศในอนุภูมิภาค                   

ลุ่มแม่น ้าโขง  
3 (3-0-6) 

SI 345 Culture and Society of the Mekong Sub-regions  
สถาบนัและองค์กรต่างๆ ในทางสงัคม การเมอืง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของประเทศ         

ลุ่มแม่น ้าโขง ตลอดจนประเด็นปญัหาและการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ
ประเทศลุ่มน ้าโขงในปจัจบุนั 
 
สส.351 คติชนและวิถีชีวิตพื้นบ้าน 3 (3-0-6)     
SI  351 Folklore and Folklife   

ความหมาย พฒันาการ ขอบข่าย ประเภท และลกัษณะของคติชนและวถิีชวีติพื้นบ้าน             
ทัง้วรรณกรรมมุขปาฐะ วฒันธรรมวตัถุ การละเล่นและศลิปะการแสดงพื้นบา้น รวมไปถงึความเชื่อและ
ประเพณีพธิกีรรมพื้นบ้าน อกีทัง้การบูรณาการคตชินและวถิชีวีติพื้นบา้นกบัศาสตร์และศลิป์แขนงอื่นๆ 
ตลอดจนการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
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สส.352 กลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายทางสงัคม 3 (3-0-6) 
SI  352 Group, Organization and Social Networks  

แนวคดิ ความหมาย องคป์ระกอบของกลุ่ม เครอืข่ายทางสงัคม และองคก์รภาคประชาชน
ความส าคญัและความจ าเป็นของกลุ่ม กระบวนการพฒันากลุ่มและเครอืข่ายสู่การสร้างองค์กรภาค
ประชาชน การเสรมิพลงั การหนุนเสรมิทางสงัคม การสร้างและพฒันาเครอืข่าย ภาคีความร่วมมอื 
รวมถึงการเสริมพลังขององค์กรต่าง ๆ อันจะน าไปสู่กระบวนการขบัเคลื่อนทางสัง คม  เศรษฐกิจ 
การเมอืง ทีส่่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและการจดัการ 
 
สส.353 ล้านนาศึกษา 3 (3-0-6) 
SI  353 Lanna Studies  

การก่อตวัและพฒันาการทางสงัคมวฒันธรรม ศลิปวทิยาการ ภูมปิญัญา  ระบบเศรษฐกจิ 
การเมอืงการปกครองของชุมชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศใกลเ้คยีงทีม่คีวามสมัพนัธ์
กนั ความรุ่งเรอืงของรฐัอาณาจกัรจนกระทัง่ถึงยุคสิ้นสุดอ านาจของเจ้าผู้ครองนครต่าง ๆ ในล้านนา   
การผนวกรวมกบัรฐัส่วนกลาง การเปลีย่นแปลงและการล่มสลายของลา้นนา รวมทัง้การจดัการทรพัยากร
ทางสงัคมและวฒันธรรมเพื่อฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมและเกียรติภูมลิ้านนา  เพื่อการพฒันาที่เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ 
 
สส.354 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI 354 Socio – Cultural Resource Management  

พฒันาการและแนวคิดเกี่ยวกับการจดัการทรพัยากรทางสังคมและวัฒนธรรม ทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิรวมถงึบทบาทของภาครฐั องค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง และผลกระทบจากการพฒันาและการจดัการในรปูแบบต่างๆ  
 
สส.355 การส่ือสารเพ่ือจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม     3 (3-0-6) 
SI  355 Communication for Socio-Cultural Resources  

Management 
 

หลกั แนวคดิ ทฤษฎีในการสื่อสารขัน้ต้น กิจกรรมการสื่อสาร สถานการณ์การสื่อสาร 
บรบิทการสื่อสาร องคป์ระกอบการสื่อสาร เครื่องมอืการสื่อสาร กลยุทธก์ารจดัการการสื่อสาร การตลาด
และการประชาสมัพนัธ์ เพื่อการพฒันาทกัษะด้านการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมในยุค
โลกาภวิตัน์ 
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สส.361 อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
SI  361 Tourism Industry  

ววิฒันาการการท่องเที่ยวของประเทศไทยและนานาชาติในแต่ละยุค องค์ประกอบและ
รูปแบบของการท่องเที่ยวและบรกิาร องค์กรที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยวทัง้ในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มาตรฐานการท่องเที่ยว รวมทัง้การตลาดการท่องเทีย่วระดบัต้น โดยเน้นเปรยีบเทยีบประเทศ
ไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น 
 

สส.362 การจดัการธรุกิจท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
SI  362 Tourism Business Management  

แนวคดิการจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว  การด าเนินงาน การเปลีย่นแปลง การปรบัตวัของธุรกจิ
ท่องเที่ยว ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างของธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจอื่นๆ          
ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

สส.363 ทรพัยากรการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
SI  363 Tourism Resource  

ความหมาย ความส าคญั ประเภท ลกัษณะของทรพัยากรการท่องเทีย่วของไทยและของ
โลก เอกลกัษณ์ และคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์ ศลิปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปจัจยัทางภูมศิาสตร ์ สิง่แวดล้อม และอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มี
ผลกระทบต่อทรพัยากรการท่องเที่ยว การประเมนิศกัยภาพทรพัยากรการท่องเที่ยวเพื่อการพฒันา          
การอนุรกัษ์และการจดัการทรพัยากรการท่องเทีย่วทีส่ าคญั 
 

สส.364 ความสมัพนัธ์ระหว่างภมิูศาสตรก์บัการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
SI  364 Geography and Tourism Relation  

ความสมัพนัธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในเชิงนโยบาย  แนวคิด ปจัจยัทาง
ภูมิศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว รูปแบบในการจัดการการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่                   
ทางภูมศิาสตร์ที่สอดคล้องกับที่ตัง้ การเข้าถึง และสภาพแวดล้อม ผลกระทบจากการท่องเที่ยวทัง้
ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษ์และการพฒันาทรพัยากรการท่องเทีย่ว 
ตลอดจนการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว 
 
 

สส.365 สงัคมวิทยาการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
SI  365 Sociology of Tourism  

ความหมาย หลกัการ และความส าคญัของสงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว  ตลอดจนการศกึษา
ถงึแนวคดิ ทฤษฎทีางสงัคมวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าความเขา้ใจ วพิากษ์ ตรวจสอบกระบวนการคดิใน
การจดัการท่องเทีย่ว การศกึษาพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว พรอ้มทัง้อภปิรายให้เหน็ประเดน็ทางสงัคม
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วทิยาทีเ่กีย่วขอ้งการจดัการท่องเทีย่ว 
สส.371 ศิลปะและวรรณกรรมจีน  3 (3-0-6) 
SI 371 Chinese Arts and Literature  

ประเภท บทบาท ที่มา แนวคดิในการสร้างสรรค์งานศิลปะและวรรณกรรมจนี วเิคราะห์
ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อศิลปะและวรรณกรรมจนี รวมทัง้แง่มุมทางสงัคมและวฒันธรรมจนีในช่วงต่าง ๆ                
ทีส่ าคญั ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ไดจ้ากศลิปะและวรรณกรรมจนี 
 
สส.372 การท่องเท่ียวในจีน 3 (3-0-6) 
SI 372 Tourism in China  

แหล่งท่องเทีย่วและทรพัยากรการท่องเทีย่วทีส่ าคญั อภปิรายประเดน็ปญัหาและอุปสรรค
ของการจดัการธุรกิจท่องเที่ยว การด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การปรบัตวัของธุรกิจท่องเที่ยวที่มี
บทบาทต่อสถานการณ์การท่องเทีย่วจนี 
 
สส.373 บรูณาการอาเซียน 3 (3-0-6) 
SI 373 ASEAN Integration  

แนวคิดทฤษฏีและพัฒนาการความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัง้แต่
ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 จนถงึปจัจุบนั รวมทัง้ศกึษาบทบาทของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้ในอดตี ปจัจุบนั และการรวมตวัในรปูแบบประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) 
โดยศกึษาวเิคราะหโ์ครงสรา้งหน้าที ่บทบาท ปญัหาและอุปสรรคของสมาคมอาเซยีนในระบบโลก 
 
สส.374 การท่องเท่ียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  3 (3-0-6) 
SI 374 Tourism in Southeast Asia  

แหล่งท่องเทีย่วและทรพัยากรการท่องเทีย่วทีส่ าคญั อภปิรายประเดน็ปญัหาและอุปสรรค
ของการจดัการธุรกิจท่องเที่ยว การด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การปรบัตวัของธุรกิจท่องเที่ยวที่มี
บทบาทต่อสถานการณ์การท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
สส.375 ประชาสงัคมและประชาธิปไตยท้องถ่ิน 3 (3-0-6) 
SI  375 Civil Society and Local Democratic Governance  

เปรียบเทียบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมที่ใช้อ านาจผ่านตัวแทน 
(representative democracy) กบัประชาธปิไตยแบบประชาชนปกครองตนเอง (self - governed 
democracy) ววิฒันาการของรฐัและประชาสงัคม ความคิดเรื่องการแบ่งอ านาจหน้าที่ที่มต่ีอสงัคม 
ระหว่างรฐักบัประชาสงัคม การสรา้งส านึกแห่งความเป็นพลเมอืง ความสมัพนัธร์ะหว่างประชาสงัคมกบั
การพฒันาประชาธปิไตยในสงัคมไทย 
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สส.376 ศิลปะหตัถอตุสาหกรรมและการจดัการ 3 (3-0-6) 
SI  376 Industrial Crafts and Management  

ทรพัยากร สภาพแวดลอ้ม รวมทัง้สงัคมและวฒันธรรมทีเ่ป็นปจัจยัก่อใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ 
เอกลกัษณ์ และภูมปิญัญาในการผลติศิลปะหตัถอุตสาหกรรมรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการพฒันาและ  
การจดัการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
สส.377 ภาษาองักฤษเพ่ือการจดัการการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
SI  377 English for Tourism Management  

โครงสรา้งค าศพัทส์ านวนภาษาองักฤษทีม่เีนื้อหาเกี่ยวกบัการท่องเทีย่ว และพฒันาทกัษะ
ในการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ได ้
 
สส.378 หลกันันทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
SI  378 Principles of Recreation for Tourism  

แนวคดิและหลกันันทนาการ ได้แก่ ความหมาย พฒันาการ ประเภท และการจดักจิกรรม
นนัทนาการในรปูแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปปรบัใชใ้นการจดัการการท่องเทีย่ว 
 
สส.381 ภาษาองักฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3 (3-0-6) 
SI  381 English for Careers  

โครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในส านกังานและการตดิต่อธุรกจิ 
 
สส.382 การพฒันาทกัษะการน าเสนอข้อมูลทางสงัคมศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
SI  382 Skill Development in Presenting Information of Social 

Sciences 
 

หลกัการและวธิปีฏบิตัใินการน าเสนอขอ้มูลทางสงัคมศาสตรใ์นรูปแบบของการเขยีนและ
การพูด ได้แก่ การเขยีนสารคดีประเภทต่างๆ การเขยีนบทโทรทศัน์ การเขยีนเชงิสร้างสรรค์ การพูด
รายงาน การสมัมนา และการอภปิราย 
 
สส.383 ภมิูทศัน์วฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  383 Cultural landscape  

ความสมัพนัธข์องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตกิบัมนุษย ์การพฒันาเพื่อสรา้งความเจรญิ
งอกงามทางคุณค่าและความส าคญัตามกระบวนการจดัการภูมทิศัน์วฒันธรรม 
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สส.384   องคก์รกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม 3 (3-0-6) 
SI  384 Organization and Social Responsibility  

แนวคดิ ทฤษฏ ีกระบวนการ และความส าคญัเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบขององค์กรทีม่ต่ีอ
สงัคมในด้านต่างๆ ตลอดจนแนวคดิองคก์รธุรกจิเพื่อสงัคม (Social Enterprise) ในยุคปจัจุบนั รวมทัง้
ปญัหาและผลกระทบอนัเกดิจากการด าเนินงานที่ขาดจรยิธรรม เพื่อกระตุ้นจติส านึกในการรบัผดิชอบ
รว่มกนับนพืน้ฐานของการพฒันาและเกดิประโยชน์รว่มกนัอยา่งยัง่ยนืและเป็นสุข   
           
สส.385 ประเดน็ปัจจบุนัด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
SI  385    Current Issues in International Relations  

ความหมายและความสมัพนัธ์ของการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม พฒันาการการเมอืงระดบั
สากล  การเมอืงและการปรบัตวัของประเทศพฒันาและก าลงัพฒันาระบบเศรษฐกจิโลก   ผลกระทบของ
โลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิ ความสมัพนัธข์องระบบโลกในปจัจบุนั 
 
สส.386 การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) 
SI  386 Human Resource Development in Southeast  Asia  

พฒันาการของแนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ นโยบายและปจัจยัที่มี
ผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ตลอดจนแนวทางในการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยข์องประเทศไทยเมือ่เขา้สู่ความเป็นประชาคมอาเซยีน 
 
สส.431 กฎหมายและวฒันธรรมการด าเนินธรุกิจในจีน 3 (3-0-6) 
SI 431 Law and Culture of Business Transactions in China  

แนวคดิปรชัญาและวฒันธรรมจนีทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อทศันคตใินการด าเนินธุรกจิของ
ผู้ค้าชาวจนี พร้อมทัง้วฒันธรรมและการสร้างความสมัพนัธ์ในการด าเนินธุรกจิระหว่างผู้ค้าชาวจนีกบั
ชาวต่างชาต ินอกจากนี้ยงัรวมถงึการน าแนวคดิระบบสงัคมนิยมแบบจนี (Socialism with Chinese 
characteristics) มาปรบัใช้ในการด าเนินธุรกิจ พร้อมทัง้เรียนรู้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคบัที่
เกีย่วขอ้งกบัการคา้และการลงทุนในจนีทัง้ในระดบัองคก์รธุรกจิและปฏสิมัพนัธร์ะหว่างองคก์รธุรกจิ 
 
สส.432 การเมืองและนโยบายต่างประเทศของจีน  3 (3-0-6) 
SI  432 Politics and Foreign Policy of China  

การเมอืงและการต่างประเทศของจนี การด าเนินนโยบายความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกับ
ประเทศมหาอ านาจโลกทางการเมอืงและเศรษฐกจิ ประเทศก าลงัพฒันา และประชาคมอาเซยีน 
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สส.433 นิเวศวิทยาและปัญหาส่ิงแวดล้อมในจีน 3 (3-0-6) 
SI  433 Ecology and Environment Problem in China  

ปญัหาด้านนิเวศวทิยา และสิง่แวดล้อมของประเทศจนี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
และการพฒันาต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การใชท้ีด่นิ การตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์และมลภาวะ 
ตลอดจนศกึษาผลกระทบของการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทต่างๆ ในจนี 
 
สส.434 การค้าและการลงทุนจีน 3 (3-0-6) 
SI 434 Trade and Investment of China  

สถานการณ์การค้าและการลงทุนในจนี นโยบายและกฎหมายทางการค้าและการลงทุน
ของจนี ตลอดจนความสมัพนัธท์างธุรกจิของจนีกบัต่างประเทศ 
 
สส.435 สมัมนาประเดน็จีนศึกษา 3 (3-0-6) 
SI  435 Seminar on Chinese Studies  

ประเดน็ปญัหาส าคญัหรอืประเดน็ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัการพฒันาหรอืความเปลีย่นแปลงของ
ประเทศจนี ทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม และความสมัพนัธข์องกลุ่มประเทศ
จนีกบัสงัคมโลก 
 
สส.441 การค้าและการลงทุนของกลุ่ มประเทศในอนุภูมิภาค                  

ลุ่มแม่น ้าโขง 
3 (3-0-6) 

SI 441 Trade and Investment in the Mekong Sub-regions  
สถานการณ์การคา้และการลงทุนในกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ความสมัพนัธ์

ทางธุรกจิกบัประเทศต่างๆ ในอนุภูมภิาค รวมทัง้โอกาสและลู่ทางการคา้ และการลงทุนของไทยในกลุ่ม
ประเทศเหล่านี้ รวมถงึความสมัพนัธ์ทางการคา้และความสมัพนัธท์างการเมอืงระหว่างประเทศในกลุ่ม
ประเทศอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง 
 
สส.442 นิเวศวิทยาและปัญหาส่ิงแวดล้อมในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 (3-0-6) 
SI 442 Ecology and Environmental Problem in the Mekong           

Sub-regions 
 

ปญัหาดา้นนิเวศวทิยา และสิง่แวดลอ้มของประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงและการพฒันาต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การใช้ที่ดนิ การตัง้ถิน่ฐานของ
มนุษย ์ตลอดจนศกึษาผลกระทบของการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทต่างๆ ในประเทศ
อนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 
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สส.443 จีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) 
SI 443 Overseas Chinese in Southeast Asia  

พฒันาการและการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และ วฒันธรรมของชุมชน
ชาวจนีโพน้ทะเลในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
สส.444 การพฒันาและการจดัการโลจิสติกส ์ 3 (3-0-6) 
SI 444 Logistics Management and Development  

ความหมาย โครงสร้าง ลกัษณะ ตลอดจนความส าคญัและการจดัการระบบโลจสิติกส ์ 
ทัง้นี้เพื่อการบรหิารจดัการในด้านการเคลื่อนยา้ย ไหลเวยีน และความเชื่อมโยงของสนิค้าและบรกิาร
ตลอดจนขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ระหว่างสถานทีเ่พื่อใหม้ปีระสทิธภิาพดา้นตน้ทุนและเวลา ในการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการและพฒันาศกัยภาพทางการแขง่ขนั 
 
สส.445 สมัมนาประเดน็อนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง  3 (3-0-6) 
SI 445 Seminar on the Mekong Sub-regions Studies Issues  

ประเดน็ปญัหาส าคญัหรอืประเดน็ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัการพฒันาหรอืความเปลีย่นแปลงของ
กลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้าโขง ทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม และความสมัพนัธ์
ของกลุ่มประเทศลุ่มแมน่ ้าโขงกบัสงัคมโลก 
 
สส.451 ประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดีชุมชน 3 (3-0-6) 
SI 451 Historical and Community Archaeology   

แนวคดิ คุณค่าและความส าคญัของประวตัศิาสตรแ์ละทรพัยากรทางโบราณคด ีการบูรณาการ
ประวตัิศาสตร์เพื่อการจดัการทรพัยากรทางโบราณคดี การมสี่วนร่วมของชุมชนที่มต่ีอการจดัการ
ประวตัศิาสตรแ์ละทรพัยากรทางโบราณคดอีย่างยัง่ยนื  
 
สส.452 ชาติพนัธุ ์รฐั และโลกาภิวตัน์ 3 (3-0-6) 
SI  452 Ethnicity State and Globalization  

การก่อเกิด  พฒันาการ  และการแพร่กระจายของกลุ่มชาติพนัธุ์ส าคญัในเอเชีย  รวมถึง
แนวคดิทฤษฎทีางชาตพินัธุศ์กึษา ตลอดจนศกึษาถงึการก่อก าเนิดของรฐัชาต ิพฒันาการของโลกาภวิตัน์ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างโลกาภวิตัน์กบัทอ้งถิน่  ตลอดจนผลทีต่ามมาของการปะทะประสานกนัระหว่างกลุ่ม
ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน์ 
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สส.453 อตุสาหกรรมวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  453 Cultural Industry  

พฒันาการของอุตสาหกรรมวฒันธรรมในสงัคมตะวนัตกและสงัคมตะวนัออก วฒันธรรมใน
ฐานะปรมิณฑลใหม่แห่งความร่วมมอืระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาค และระดบันานาชาติ บทบาทของ
องคก์ารระหว่างประเทศในการสรา้งความหลากหลายทางวฒันธรรม การสรา้งรายไดจ้ากวฒันธรรมและ
อุตสาหกรรมวฒันธรรม รวมทัง้การสรา้งพืน้ทีใ่หแ้ก่สนิคา้ทางวฒันธรรม  
 
สส.454 พิพิธภณัฑศึ์กษา 3 (3-0-6) 
SI  454 Museology  

ประวตัคิวามเป็นมา แนวคดิ บทบาท จุดมุ่งหมายของการจดัตัง้พพิธิภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ  
วธิกีารจดัแสดง การเก็บรกัษาและการจดักจิกรรมของพพิธิภณัฑ์ จรรยาบรรณของพพิธิภณัฑแ์ละ
บุคลากรพพิธิภณัฑ ์กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นพพิธิภณัฑ ์ 
 
สส.455 สมัมนาประเดน็การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและ

วฒันธรรม 
3 (3-0-6) 

SI 455 Seminar on Socio - Cultural Resources Management   
ประเดน็ปญัหาส าคญัหรอืประเดน็ที่น่าสนใจเกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและ

วฒันธรรม โดยการใช้แนวคิดทฤษฏีมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ จนน าไปสู่            
การน าเสนอประเดน็ปญัหาในรปูแบบเวทสีมัมนา รวมถงึการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และการถกประเดน็
ปญัหาต่างๆ  
 
สส.461 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3 (3-0-6) 
SI 461 Ecotourism  

      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชงินิเวศ การจดัการและควบคุมผลกระทบของ            
การท่องเทีย่วในระบบนิเวศ กระบวนการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศในระดบัพืน้ที่โดยเน้น
ใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื 
 
สส.462 การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
SI  462 Human Resource Development for Tourism  

        แนวคดิ หลกัการ และการวางแผนเชงิกลยทุธใ์นการจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ว ปญัหาของการจดัการทรพัยากรมนุษย ์บทบาทของภาครฐัและธุรกจิการท่องเทีย่วในการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์กระบวนการในการบรหิารกลยทุธ ์กระบวนการวางแผน การตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
การน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิการควบคุมเชงิกลยทุธส์ าหรบัการท่องเทีย่ว 
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สส.463 การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  3 (3-0-6) 
SI  463 Sustainable Tourism Development  

แนวคดิ ทฤษฎ ีและจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื ผลกระทบของการท่องเที่ยว
ภายใต้เงื่อนไขของการพฒันากระแสหลกัต่อบรบิทแวดล้อมต่างๆ การสรา้งสมดุลระหว่างเจา้บ้านและ            
ผูม้าเยอืน การจดัการทรพัยากรการท่องเทีย่วใหส้มดุลกบัความสามารถในการรองรบัของพืน้ที่ จรยิธรรม
การท่องเทีย่ว ตลอดจนความส าคญั บทบาท และความร่วมมอืเชงิพหุภาค ีความสอดคลอ้งของนโยบาย
ของรฐั รวมทัง้การวางแผนและการสรา้งนโยบายการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื  โดยเน้นให้เหน็
กลไกทางความคดิทีเ่ป็นระบบ ขัน้ตอนการวางแผน การก าหนดนโยบายพฒันาการท่องเทีย่วทัง้ในระดบั
ทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิไปจนถงึระดบันานาชาต ิ
 
สส.464 นโยบายและแผนการจดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 3 (3-0-6) 
SI  464 Policy and Plan for Sustainable Tourism Management  

        ความหมาย แนวคดิ หลกัการ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม นโยบายภาครฐัและกฎระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง และปจัจยัทีส่่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื ตลอดจนศกึษาระเบยีบ
วธิปีฏบิตันิานาชาต ิและการประยกุตใ์ชห้ลกัการกบัการด าเนินการจรงิ 
 
สส.465 สมัมนาประเดน็การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 3 (3-0-6) 
SI  465 Seminar on Sustainable Tourism  

ประเดน็ปญัหาส าคญัหรอืประเดน็ที่น่าสนใจเกี่ยวกบัการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื 
โดยการใช้แนวคดิทฤษฏมีาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทัง้ในระดบัมหภาคและ
จลุภาค จนน าไปสู่การน าเสนอประเดน็ปญัหาในรปูแบบเวทสีมัมนา รวมถงึการแลกเปลีย่นความคดิเหน็
และการถกประเดน็ปญัหาต่างๆ 
 
สส.471 ทกัษะการฟังและการพดูภาษาจีน  3 (3-0-6) 
SI  471 Chinese Listening and Speaking Skills  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้จน. 172 
ทกัษะการฟงัและการพดูซึง่เป็นเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั โดยการฟงัจบัใจความ

ร่วมไปกบัการดูวดีทิศัน์  มุ่งเน้นการเล่าเรื่อง การสนทนาโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาตแิละถูกต้องตาม
หลกัไวยากรณ์ 
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สส.472 ภาษาจีนส าหรบัการประกอบอาชีพ  3 (3-0-6) 
SI 472 Chinese for Careers  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้จน. 172 
ค าศพัท์และบทสนทนาภาษาจนีซึ่งใช้ในการประกอบอาชพีโดยทัว่ไป พร้อมทัง้เรยีนรู ้         

การเขยีนจดหมายธุรกิจเบื้องต้น และการเขยีนประวตัิส่วนตวัและใบสมคัรเพื่อประกอบการสมคัรงาน 
โดยมุง่เน้นการเตรยีมความพรอ้มใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชพีไดจ้รงิ 
 
สส.473 การเคล่ือนย้ายและการข้ามแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  3 (3-0-6) 
SI 473 Mobility and Cross-Border Movement in Southeast Asia  

พฒันาการและปจัจยัของการเคลื่อนย้ายและการข้ามแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
กรอบกตกิาความตกลงในระดบัภูมภิาคที่เกี่ยวขอ้งกบัการย้ายถิน่ขา้มประเทศ ตลอดจนสภาพปญัหา 
แนวโน้ม และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 
สส.474 การพัฒนาเมืองและชนบทในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค                

ลุ่มแม่น ้าโขง 
3 (3-0-6) 

SI 474 Urban and Rural in the Mekong Sub-regions  
แนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื พฒันาการของเมอืงและชนบทในประเทศลุ่มน ้าโขง ตัง้แต่

ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง นโยบายรฐั และปจัจยัอื่นๆ รวมทัง้โครงสรา้งทางสงัคมทีเ่อื้อใหเ้มอืงมี
การเตบิโตอย่างรวดเรว็ ตลอดจนวเิคราะห์สภาพปญัหาและที่มาของความเหลื่อมล ้า ช่องว่างระหว่าง
เมอืงกับชนบท อันก่อให้เกิดปญัหาอื่นๆ ตามมา และแนวทางการแก้ไขปญัหาความเหลื่อมล ้าจาก            
การพฒันาดงักล่าว 
 
สส.475 มนุษย ์สงัคม และวฒันธรรมในวรรณกรรมและภาพยนตร ์ 3 (3-0-6) 
SI  475 Man, Society and Culture in Literature and Film  

ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งปรากฏเป็นภาพแทนในวรรณกรรมและ
ภาพยนตร ์ โดยเน้นศกึษาชวีติมนุษยท์ีส่มัพนัธก์บับรบิททางสงัคมวฒันธรรม รวมทัง้วรรณกรรมและ
ภาพยนตร์ในฐานะศิลปะและสื่อมวลชน ตลอดจนการน าเสนอทรพัยากรทางสังคมและวัฒนธรรม          
ผ่านงานวรรณกรรมและภาพยนตร ์
 
สส.476 หลกัการส่ือสารต่างวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  476 Principles of Intercultural Communication  

หลกั แนวคดิ ทฤษฎ ีความหมาย องค์ประกอบ หลกัจติวทิยาวฒันธรรม บรบิทแวดล้อม
และความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมในบุคลิกภาพการสื่อสาร ด้านวัจนภาษา และอวัจนภาษา 
ตลอดจนกระบวนการเขา้สู่และปรบัตวัในวฒันธรรมธรรมใหม่ รวมถงึการฝึกอบรมทางวฒันธรรม            
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สส.477 การส่ือสารเพ่ือการจดัการการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
SI  477 Communication for Tourism Management  

แนวคดิ ทฤษฎกีารสื่อสาร ความส าคญั กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมอืในการสื่อสาร  
ที่ใช้เพื่อส่งเสรมิอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกระดบั  ตัง้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคลไปจนถึง                  
การสื่อสารมวลชน ประโยชน์และความส าคญัของการสื่อสารทีม่ผีลต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
 

สส.478 การท่องเท่ียวกบัชุมชนท้องถ่ิน 3 (3-0-6) 
SI  478 Tourism and Local Community    

หลกัการในการจดัการทรพัยากรการท่องเทีย่วและทรพัยากรวฒันธรรม เพื่อการท่องเทีย่ว
อย่างยัง่ยนื วเิคราะห์บทบาทของชุมชนในการจดัการการท่องเที่ยว เน้นการศกึษาการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการทรพัยากร ตลอดจนการสร้างศกัยภาพและเครอืข่ายการท่องเที่ยวของชุมชนบน
พืน้ฐานของการมจีติส านึกต่อการรกัษาสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
 

สส.500 ภาคนิพนธ์ 4 หน่วยกิต 
SI  500 Directed Research  

  ค้นคว้าในประเดน็ต่างๆ ที่นักศกึษาสนใจ โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา  
เพื่อคน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มลูตามระเบยีบวธิวีจิยั มกีารน าเสนอผลการศกึษาในรปูแบบของ
ภาคนิพนธ ์

(คน้ควา้และน าเสนอผลการศกึษา) 
 

สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน 3 หน่วยกิต 
SI  501 Community Participatory Field Work  

ชุมชนเมอืงและชนบทในประเด็นต่าง ๆ ทัง้ฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิและสงัคม สุขอนามยั ตลอดจนวฒันธรรมและภูมปิญัญา รวมถงึแนวทาง
การเขา้มามสี่วนรว่มในการท างานกบัชุมชนในลกัษณะต่าง ๆ โดยนักศกึษาจะต้องเขา้ไปใชช้วีติในชุมชน
และเสนอรายงาน  

(ฝึกภาคสนามประมาณ 180 ชัว่โมง) 
 

สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบติัสหวิทยาการ 3 หน่วยกิต 
SI  502 Practicum in Interdisciplinary Studies  

  การฝึกประสบการณ์การท างานภาคปฏบิตั ิโดยเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาเขา้ไปร่วมท างานใน
องค์กรของรฐัและเอกชน สถาบนัการศึกษา สถาบนัวจิยั บรษิัท องค์กรทางธุรกิจ หรอืองค์กรพฒันา
เอกชน (NGO) โดยเลอืกศกึษาในประเดน็ทีน่กัศกึษาสนใจและเกีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาเอก โดยมกีารเขยีน
รายงานประกอบการฝึกงาน 

(ฝึกภาคสนามประมาณ 135 ชัว่โมง) 
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3.1.5.2 ค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ 
 
TU 100   Civic Education 3 (3-0-6) 
                        Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will 
gain understanding of the concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity 
for self-development to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in 
addressing issues in their society through real-life practices. 
 
TU 110 Integrated Humanities 2 (2-0-4) 

To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, 
ideas, intellectual and creative development.  To instill analytical thinking, with an awareness of 
the problems that humanities are confronting, such as the impacts of: technological 
development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a changing 
world. 
 
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 3 (3-0-6) 

To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days 
(known as the Kingdom of Siam) until today.  To emphasize the formation of the Thai identity as 
well as directions towards the development of Thai culture and society in the globalization 
context.(Field trips are obligatory) 
 
TU 116 Man and Arts: Visual Art, Music and Performing Arts 3 (3-0-6) 

This course is a study of art in relation to its function and the development of 
people, society and environment by focusing on various creative works, such as visual arts, 
music and performing arts, depicting the culture and perception of mankind. The course also 
aims to instill learners with real awareness of art values through personal experience, and also 
the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the 
influence of art on Thai values and the Thai way of life. 
 
TU 117 Development of the Modern World 3 (3-0-6) 

To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present.              
An emphasis is placed upon the relationship of economy, political system, administration, 
society, culture, science and technology, leading to modern world changes. 
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TU 120 Integrated Social Sciences 2 (2-0-4) 
                 This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play              
an important role for society. The course explains the origins of the social sciences and               
the modern world, the separation of social sciences from pure sciences, and the acceptance of 
the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the analysis of 
important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths 
and weaknesses of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using 
knowledge and various perspectives—-individual, group, macro-social, national and world 
perspectives-- to view those problems. 
 
TU 121 Man and Society 3 (3-0-6) 
                To study general characteristics of human societies, elements of social structures 
and procedures, social changes and evolution resulting from such factors as environment, and 
technology, etc.  To analyze various kinds of societies to find out the relationship among 
elements within each society, and the relationship between society and environment.              
To strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national and international 
levels. 
 
TU 122 Law in Everyday Life 3 (3-0-6) 
                To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society.   
To equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are 
associated with citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private law, 
involving the issues of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the usage 
and interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily lives. 
 
TU 124 Society and Economy 3 (3-0-6) 
                To provide guidelines for the study and analysis of society and economy.  To 
analyze social and economic evolution in Thailand and worldwide. To emphasize the influence 
of culture and institutions on the social and economic system. 
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TU 130 Integrated Sciences and Technology 2 (2-0-4) 
                To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard 
methods for scientific investigations. Important evolutions of science and technology influencing 
human lives as well as the impacts of science and technology on economies, societies and 
environments.  Current issues involving the impacts of science and technology on moral, ethics 
and human values. 
 
TU 143 Man and Environment 3 (3-0-6) 

To study the relationship between people and the environment by focusing on the 
coexistence of living things in a way that it creates balance, enhances optimal use,  and helps 
to promote effective and long-lasting environmental management.  To discuss the impacts of 
scientific and technological development on the environment, society, and economy as well as 
the importance of the environment in the present and future are for Mankind. 
 
TU 151 General College Mathematics 3 (3-0-6) 
                  (A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17) 

     To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to 
linear programming; logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive 
statistics; index number; introduction to probability ; basic concept of inferential statistics; statistical 
packages. 
 
TU 153 General Knowledge about Computers 3 (3-0-6) 

To study the essential components of computer systems including hardware, 
software, data and its processing; basic data communication, network and the Internet, 
principles of problem solving using computers and software packages, security, ethics and laws 
related to computer usage and information systems. 
 
TU 155 Elementary Statistics 3 (3-0-6) 

     To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; 
probability;  random variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; 
elementary sampling and sampling distributions; estimation and  hypotheses testing for one and 
two populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and correlation; chi-
square test. 
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TU 156 Introduction to Computers and Programming 3 (3-0-6) 
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system 

and application software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and 
development methodology, problem solving using high-level language programming. 
 
AS 125 Introduction to ASEAN 3 (3-0-6) 

An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN 
community.It includes the overview of ASEAN countries in social,political,economic,cultural and 
ideological aspects. 
 
TH 161 Thai Usage 3 (3-0-6) 

Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with 
emphases on drawing the main idea, communicating knowledge,  thoughts and composing 
properly. 
 
TH 162 Report Writing 3 (3-0-6) 

The methodology of report writing, enabling students to search for information to 
make systematic references and to practice report writing skills. 
 
EL 070 English Course 1  

       Prerequisite  : Language  Institute  placement 
      A non-credit course designed for those students with low English command and 

unable to enroll directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for 
Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be counted towards the students’ total credits 
and GPA).   
       A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use 
of four basic integrated skills of listening, speaking, reading and writing. 
 
EL 171 English Course 2 3 (3-0-6) 

       Prerequisite  : EL 070 or  Language  Institute  placement 
       An intermediate English course designed to promote four integrated skills to 
develop students’ English proficiency at a higher level. 
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EL 172 English Course 3 3 (3-0-6) 
      Prerequisite  :  EL 171  or  Language  Institute  placement 

       An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at 
a more sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing. 
 
EL 295 295 Academic English 1 3 (3-0-6) 
                Prerequisite:   have earned credits of  EL 172 
       Practicing academic English in the four language skills (listening, speaking reading 
and writing), emphasizing vocabulary development skills including academic expressions, 
reading and writing academic paragraphs, listening to and taking notes from lectures, and 
conducting project presentations. 
 
CH 171 Chinese 1 3 (3-0-6) 

To study the basic structure of Chinese including the phonetics and grammar and 
to learn to write 250 Chinese characters and to study vocabulary using these characters. 
 
CH 1172 Chinese 2 3 (3-0-6) 
Prerequisite: students should pass CH 171, pass the test, or approval from the lecturer. 
 Further the studies done in CH 171 by studying more complex sentences, and by 
learning 300 more Chinese characters. 
 
SI 201 Cultural Study 3 (3-0-6) 

Development of the theories of various schools of thought on the basics in cultural 
studies, including the study of national and international social phenomenon that are cultural 
issues such as, the convergence of modern cultures, the flow of movement across cultural 
borders, cultural diversity and sub-cultures, etc. 
 
SI 202 Social Theory 3 (3-0-6) 

The development, special issues and theories of sociology, including concepts 
from classic period to contemporary period will be examined. 
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SI 203 Economics for Integrated Studies 3 (3-0-6) 
The general macro and micro economic principles, and covers the topics of 

consumer behavior; production and capital; the manufacturer behavior; structure and behavior of 
competition in the market places; the concept of market failure; the role of market intervention 
by the government; national income; banking and financial systems; monetary and fiscal policy; 
the importance of trade and international finance; the argument between free trade and market 
protection. Other than these topics the course aims to study the relationship between economics 
and other factors such as, political, legal, social, cultural, and traditional factors in order to 
understand fully the issues of economic integration between these various dimensions. 
 
SI 204 Political  Science for Integrated Studies 3 (3-0-6) 

Political philosophy, the international political system. The course aims to study the 
relationship between politics and other factors affecting changes in society such as economic, 
social, cultural factors, etc. 
 
SI 205 Business Administration for Integrated Studies 3 (3-0-6) 

The meaning, characteristics and structure of business including the basic 
principles of administration which is made up of management, marketing, finance and accounts. 
Aside from these topics the course focuses on a study of the economic, political, social, cultural 
factors, etc. which affect businesses so it can be applied to further study in other subjects. 
 

SI 206 Environment and Development 3 (3-0-6) 
Environment-development relationships: global environmental change, population 

growth, economic growth and technological progress. Analyze of causes, consequences, and 
possible solutions to specific environmental problems at local, national, regional and global 
levels. 
 

SI 207 Introduction to Law and Rule by Law 3 (3-0-6) 
Theory, reasoning and concepts that make it necessary to have rules in society; 

The origins of law; The differences between governing by law and governing by rules of law; 
including a study of basic laws related to daily life. 
 

SI 208 Philosophy of Social Science 3 (3-0-6) 
The philosophy of Social Sciences and qualitative research methodology in Social 

Sciences will be examined. 
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SI  209 Quantitative Research 3 (3-0-6) 
The concept of Quantitative research methodology is core element of this course. 

 
SI  211 English for Social Sciences 3 (3-0-6) 

Prerequisite : Students must have passed EL. 172 subject 
Various types  of reading skill used for reading articler in Social Sciences and 

compointion writing skill. 
 

SI 212 English for Communication 3 (3-0-6) 
Prerequisite : Students must have passed EL. 172 subject 
Practice listening, speaking, reading and English writing skills in English, including 

vocabulary, phrases, accent, and various sentence structures, at intermediate and advanced 
level where necessary in listening and speaking for communication in various daily life 
situations. 
 
SI 321 Introduction to International Law 3 (3-0-6) 

Concepts of international law. The relationship between international and domestic 
law. People in the international law as well as authoritative states and international law such as 
international economy, human rights, and international environment. 
 
SI 322 Asia in Global Context 3 (3-0-6) 

The importance of Asia.  Roles and foreign policies in political and economy.             
The cooperation of countries in Asia under multilateral and bilateral cooperations such as United 
Nation, World Trade Organization, Asia-Pacific Economic Cooperation, ASEAN plus three 
(ASEAN+China, Korea, and Japan) and the Greater Mekong Sub-regions. 
 
SI 323 International Economic Integration 3 (3-0-6) 

Concepts and theories of integration and cooperation between various countries. 
The impact on the economy, politics, society and culture in the Asia - Pacific. 
 
SI 324 Concepts and Theories on Development 3 (3-0-6) 

The meaning, principles, philosophy, ideology and choices of development from 
the various schools of thought in social studies. The course considers the relationship between 
economic, social, cultural, political, physical factors that affect development; Development 
strategies and the impacts of development. 
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SI 325 Social And Cultural Capital 3 (3-0-6) 

Definitions, the differences between social and culture capital and economic or 
business capital including social and culture capital support. Students will also learn the role of 
social and cultural capital in developing today’s society. 
 
SI 326 Organizational Management  3 (3-0-6) 

The ideas, theories and concepts of Organizational Management. The main area 
of the course is an interdisciplinary study on the various environmental aspects of                         
the organization that can also affect individuals and groups and can cause shifts in 
organizational behavior. The course aims to apply this study to a more effective enterprise 
management and improve efficiency and satisfaction in the organization. 
 
SI 331 Chinese Grammar 3 (3-0-6) 

Prerequisite : Students must have passed CH 172 subject 
Structures in Chinese Grammar. Focusing on analysis types and functions of 

words, phrases, sentences. The basic to more difficult sentence structures are given. 
 
SI 332 Chinese Reading and Writing Skills 3 (3-0-6) 

Prerequisite : Students must have passed CH 172 subject 
Practicing reading and writing skills: Principle of reading and practicing the correct 

writing skills and the reading skills that focus on daily life, culture, government and economics 
article. Emphasizing reading comprehensive and conclusion. 
 
SI 333 History and Civilization of China 3 (3-0-6) 

History and civilization of China. Since prehistoric times. To the present. 
Development of ancient Chinese civilization. Social development. Politics of the Chinese 
monarchy. The glory and the decline in Chinese history. Until the founding of the People's 
Republic of China 1949 release. 
 
SI 334 Economy and Politics of China 3 (3-0-6) 

Chinese politics and economy. The social revolution of the 1949 national policy 
reform. The opening to a socialist market economy in 1978 to the present. 
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SI 335 Contemporary Chinese Society and Culture 3 (3-0-6) 
The institutions and various organizations in Chinese society, politics, economy 

and culture. The course studies the creation of the unique environment that makes up the 
pluralist Chinese society as well as China’s present day economic, social and cultural changes. 
 
SI 341 Selected Reading in the Mekong Sub-regions 3 (3-0-6) 

Prerequisite : Students must have passed EL 172 subject 
Reading article relate to Countries in the Mekong Sub-regions. 

 
SI 342 International Business Management 3 (3-0-6) 

International investment theory, structure, business policy, and international 
business strategy, including management, marketing, finance and human resources for 
international businesses. 
SI 343 History of the Mekong Sub-regions 3 (3-0-6) 

History of the Mekong Sub-regions countries started from traditional state, colonial 
era, and nation-states. 
 
SI 344 Political Geography and Socio-economic Context of            

the Mekong Sub-regions 
3 (3-0-6) 

Geographical influences relevant to a political evolution and international relations 
among the Mekong subregional countries. The course also examines an economic development 
plan and the social impact of capitalism on the countries. 
 
SI 345 Culture and Society of the Mekong Sub-regions 3 (3-0-6) 

The institutes and organizations in the Mekong Basin countries, as well as current 
issues concerning social changes. 
 
SI 351 Folklore and Folklife  3 (3-0-6)     

The meaning, development, scope, type and characteristics of folklore and folklife 
from literature to Verbal Folklore, Material Folklore, Performing Folklore, and Customary 
Folklore. As well as the integration of folklore and folklife disciplines and other disciplines and 
social and cultural resource management. 
 
 
 



 

 
59 

SI 352 Group, Organization and Social Networks 3 (3-0-6) 
The role of organizations and social networks for both national and international 

communities. The subject includes a study of the creation and development of networks, 
cooperation between political Parties to strengthen the power of corporations which leads to 
more social, economical and political processes that affect change and management. 
 

SI 353 Lanna Studies 3 (3-0-6) 
The emergence and development of cultures and societies, arts and sciences, 

local wisdoms, and economics of Northern communities in Thailand and neighboring countries; 
the kingdoms’ prosperity, the decline of Lanna dynasties, the consolidated as a tributary state, 
as well as the socio-cultural management for restoring Lanna’s glory ,and arts and cultures. 
 

SI 354 Socio – Cultural Resource Management 3 (3-0-6) 
The development and concepts of Socio-Cultural Resource Management at both 

national and international level. The course focuses on the role of government agencies, 
organizations and other sectors related to Socio-Cultural Resource Management; the impact of 
the development and management in various ways. 
 

SI 355 Communication for Socio-Cultural Resources  
Management 

3 (3-0-6) 

The principles, concepts and theories essential to the study of basic 
communication. Students will also explore communication strategies, marketing, and public 
relation concepts essential to the development of socio-cultural resources management. 
 

SI 361 Tourism Industry 3 (3-0-6) 
The evolution of Thai and International tourism. The course focuses on the basic 

elements and structure of tourism and hospitality industries; Tourism-related organizations, both 
domestically and internationally; Standards of the travel tourism market as well as the origin of 
the tourism industry, especially comparing Thailand to its neighboring countries. 
 

SI 362 Tourism Business Management 3 (3-0-6) 
Business management concepts in tourism. The course focuses on various work 

practices within the industry; the changes and adaptation of tourism business; the relationship of 
the tourism business structure and other types of businesses related to the effective functioning 
of the tourism business. 
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SI 363 Tourism Resource 3 (3-0-6) 
Meaning and importance of the tourism resources of Thailand and the world. The 

unique artistic and historic value of ancient religious sites and natural tourist sites. 
Environmental and geographical factors that affect to tourism resources, conservation and 
tourism resources management. 
 
SI 364 Geography and Tourism Relation 3 (3-0-6) 

The connection between geography and tourism in accordance with policy, 
concepts, and tourism management in different areas; the study of tourist behaviors; the 
impacts on economics, culture, society, and environment; conservation and tourism resources 
development; as well as tourism problem solutions. 

 
SI 365 Sociology of Tourism 3 (3-0-6) 

The definition, principles and significance of sociology of tourism.  Sociological 
theories and concepts to understand, examine and criticize the tourism management. 
Discussion on tourism management in the sociological aspects. 
 
SI 371 Chinese Arts and Literature 3 (3-0-6) 

Category, role, sources and concept of creating Chinese arts and literature. 
Analysis the factors that impact on Chinese arts and literature. Including the main aspects of 
Chinese social and culture which are reflected by Chinese arts and literature. 
 
SI 372 Tourism in China 3 (3-0-6) 

The main of travel and tourism resources. Discuss about the barriers and 
obstacles of  the business administration, operation , change, adaptation of  the Chinese 
tourism which effect on the situation of tourism in China. 
 
SI 373 ASEAN Integration 3 (3-0-6) 

The concept and theory of regional integration focusing on regional cooperation in 
Southeast Asia after World War II. This course aims to examine the role of the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) and the integration of ASEAN into ASEAN Community (AC) 
by analyzing the structures, functions, roles including studying the obstacles and problems of 
ASEAN. 
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SI 374 Tourism in Southeast Asia 3 (3-0-6) 
The main of travel and tourism resources. Discuss about the barriers and 

obstacles of the business administration, operation , change, adaptation of  the tourism which 
effect on the situation of tourism in Southeast Asia. 
 
SI 375 Civil Society and Local Democratic Governance 3 (3-0-6) 

Compare the system of governments between a representative democracy and               
a self-governed democracy. The topics of focus in the course include the evolution of State and 
Civil Societies; the concept of the division of powers and duties in society between State and 
Civil Societies; creating a sense of citizenship and the relationship between Civil society and 
democratic development in society. 
 
SI 376 Industrial Crafts and Management 3 (3-0-6) 

Resources, environment, society and culture, belief and religion as a factor 
essential to make an inspiration in creating various forms of industrial crafts. 
 
SI 377 English for Tourism Management 3 (3-0-6) 

The structure, vocabulary and language functions relate to tourism management ; 
and develops skill for giving information about tourist attractions. 
 
SI 378 Principles of Recreation for Tourism 3 (3-0-6) 

Conceptions and principles of recreation: definition, development, classification, 
and organization of recreational activities. 
 
SI 381 English for Careers 3 (3-0-6) 

The structure, vocabulary and language functions used for communication in office 
and business transactions. 
 
SI 382 Skill Development in Presenting Information of Social 

Sciences 
3 (3-0-6) 

Learning and practicing how to present information in a variety of Social Sciences. 
The course examines writing and speaking such as writing various categories of non-fiction; 
writing for television; creative writing; reported speech, presentation comprising media, speaking at 
seminars and discussion, etc. 
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SI 383 Cultural landscape 3 (3-0-6) 
Relationship of the natural and human. Development the value and significance by 

managements process of Cultural landscape. 
        
SI 384 Organization and Social Responsibility 3 (3-0-6) 

The concept, theory, process and importance of social responsibility in various 
ways including current Social Enterprise concept.  Besides, it involves in considering problems 
come from running Organization in immoral ways. This aims to raise awareness of common 
responsibility to develop and create society in sustainable and happiness environment. 
   
SI 385    Current Issues in International Relations 3 (3-0-6) 

Meaning and relations among politics, economy, and society. International political 
development, politics and adjustment of developed countries and developing countries. Global 
economic system, impacts of globalization on economy, and relations between the world system 
in current. 
 
SI 386 Human Resource Development in Southeast  Asia 3 (3-0-6) 

Development of concepts and theories about the development of human 
resources. Human resource development policies of countries in Southeast  Asia. Factors 
affecting the development of human resources in Southeast  Asia. The development of human 
resources when they enter the ASEAN Community. 
 
SI 431 Law and Culture of Business Transactions in China 3 (3-0-6) 

Chinese notion, philosophy and culture that directly impact on attitudes about 
doing business of Chinese merchants. Cultures and building relationships in doing business 
between Chinese and foreign merchants. Applying Socialism with Chinese characteristics for 
doing business in China. Learning laws, rules and regulations about doing business and 
investment in China that involved in organization. 
 
SI 432 Politics and Foreign Policy of China 3 (3-0-6) 

Politics and foreign affairs of China. Policy relations between China and the world 
political and economic powers, developing countries and ASEAN. 
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SI 433 Ecology and Environment Problem in China 3 (3-0-6) 
Ecological and environmental problems of China. Impact of change and 

development and the natural environment, land use, human settlement and pollution as well as 
the effect of using different types of natural resources in China. 
 

SI 434 Trade and Investment of China 3 (3-0-6) 
The trade and investment in China. Trade and investment policies and laws of 

China. The business relations of China with foreign countries. 
 

SI 435 Seminar on Chinese Studies 3 (3-0-6) 
The problems and challenges associated with the development of the China 

countries regarding politics, economics, society, culture, environment and the relationship 
between China and the world. 
 

SI 441 Trade and Investment in the Mekong Sub-regions 3 (3-0-6) 
The trade and investment in the Mekong Sub-regions. Business relations with the 

countries in the Mekong Basin, as well as commercial opportunities. Thailand's investment in 
these countries. The economic and political relations between countries in the Mekong Sub-
regions. 
 

SI 442 Ecology and Environmental Problem in the Mekong           
Sub-regions 

3 (3-0-6) 

Ecological and environmental problems of the Mekong Sub-regions countries. 
Impact of change and development and the natural environment, land use, human settlement 
and pollution as well as the effect of using different types of natural resources in the countries. 
 

SI 443 Overseas Chinese in Southeast Asia 3 (3-0-6) 
The development and changes of political economy and socio-cultural of overseas 

chinese communities in Southeast Asia. 
 
 

SI 444 Logistics Management and Development 3 (3-0-6) 
The meaning, structure, characteristics of logistics, as well as the importance and 

management of logistics, for managing the circulation and transfer of goods and service. 
Including various information between institutes that provides time and cost efficiency in 
response to the competitive advantage. 
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SI 445 Seminar on the Mekong Sub-regions Studies Issues 3 (3-0-6) 
The problems and challenges associated with the development of the Mekong 

Basin countries regarding politics, economics, society, culture, environment and the relationship 
among the Mekong Basin countries and the world. 
 
SI 451 Historical and Community Archaeology  3 (3-0-6) 

Concepts, values and principles of historical and archaeological resources. The 
integration of historical in archaeological resources management. Participation of the community 
towards the historical and archaeological resources sustainable. 
 
SI 452 Ethnicity State and Globalization 3 (3-0-6) 

The origin, development and diffusion of the important ethic groups in Asia. 
Theories and concepts of ethnic studies. The roots and development of the nation-state, 
globalization, relationship between globalization and localization. Effects of the articulation 
between ethnic groups, state and globalization. 
 
SI 453 Cultural Industry 3 (3-0-6) 

The development of Western and Eastern cultural industries; culture as new 
boundary of national, regional, and international co-operation; international organizations’ roles 
in fostering diversity; profit and advantages earning from cultural industries; as well as cultural 
products launching opportunity. 
 
SI 454 Museology 3 (3-0-6) 

The history, concepts, roles, establishment, presentation, preservation and 
activities of museum, ethics of curators and museum personnel, laws and regulations 
concerning museum work. 
 
SI 455 Seminar on Socio - Cultural Resources Management  3 (3-0-6) 

The critical issues or issues of interest relating to Socio-cultural Resource 
Management. The course focuses on the concepts and theories as a means to the study and 
research phenomena, the main issues are then presented by the students in a Seminar.               
The course also includes the brainstorming and discussion of various issues. 
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SI 462 Human Resource Development for Tourism 3 (3-0-6) 
      Strategic concept and principle for human resources management in Tourism 

industry.  The problem of human resource management. The role of government and business 
of tourism in human resource development. Strategic concepts and administration process, 
planning process and strategic decision making, strategic implementation and control for 
Tourism.  
 

SI 463 Sustainable Tourism Development 3 (3-0-6) 
Concepts, theories and purposes of sustainable tourism are presented, including 

the creation of a balance between host and guest, and managing natural resources in relation to 
the tourism capacity of the area. The role and importance of multilateral cooperation and 
alignment of government policies are stressed. Planning and application of policies to achieve 
sustainable tourism are considered, along with systematic means of developing and planning 
policies to develop sustainable tourism at the local, national and international level. 
 

SI 464 Policy and Plan for Sustainable Tourism Management 3 (3-0-6) 
                Meaningful concepts and principles of environmental analysis. Plan and policy of 
government. Factors to promote and develop sustainable tourism industry. Study regulations 
and international practices and application of principles to real application. 
 

SI 465 Seminar on Sustainable Tourism 3 (3-0-6) 
The critical issues or issues of interest relating to Sustainable Tourism. The course 

focuses on the concepts and theories as a means to the study and research phenomena,                
the main issues are then presented by the students in a Seminar. The course also includes the 
brainstorming and discussion of various issues. 
 

SI 471 Chinese Listening and Speaking Skills 3 (3-0-6) 
Prerequisite : Students must have passed CH 172 subject 
Listening and speaking skills, which is the content relevant to daily life. Focusing 

on improve listening comprehension through the video lesson. Concentrating on interactive 
activities aimed at improving naturally and grammatically oral expression. 
SI 472 Chinese for Careers 3 (3-0-6) 

Prerequisite : Students must have passed CH 172 subject 
The important vocabularies and conversations that can apply for careers, the 

writing of basic business letters, resume, job application. Emphasizing and preparing the 
learners who can apply knowledge to use in careers. 
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SI 473 Mobility and Cross-Border Movement in Southeast Asia 3 (3-0-6) 

Development and factors of migration and border on the Southeast Asia. 
Framework of regional agreements related to international migration. Problems and their impact 
on the movement of capital and population in Southeast Asia. 
 
SI 474 Urban and Rural in the Mekong Sub-regions 3 (3-0-6) 

Sustainable development of urban and rural areas in China and the Mekong Basin 
countries concerning the factors on changes of state policy and other supportive elements of the 
rapid progress; analyzing the causes of inequality between urban and rural areas and the 
solutions. 
 
SI 475 Man, Society and Culture in Literature and Film 3 (3-0-6) 

Socio-cultural aspects represented in literature and film focusing on 
interreationship between man and his context. Presentation of socio-cultural resources through 
film and literature as art and media. 
 
SI 476 Principles of Intercultural Communication 3 (3-0-6) 

Concepts, theories, definitions, elements, related psychology, contexts, and 
differences on cultures and society concerning verbal and non-verbal communication; the 
process of adjustment into new culture; as well as other cultural practices. 
 
SI 477 Communication for Tourism Management 3 (3-0-6) 
                Concepts, communication theories, techniques and tools of communication used to 
promote the tourism industry. Personal communication to mass communication. Usefulness and 
importance of communication for tourism industry. 
 
SI 478 Tourism and Local Community   3 (3-0-6) 

      Principles of Tourism and cultural resources management for sustainable tourism 
with focus on community participation in the resource management on the basis of attitudes 
towards the environmental conservation and local traditions. 
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SI 500 Directed Research 4 Credits 
  Research the main areas of student interest while following the suggested student 

advisor’s guidelines for following the research method for the purpose of research analysis and 
synthesis of information. The course culminates in a presentation of a term paper showing the 
results of the study research. 
 
SI 501 Community Participatory Field Work 3 Credits 

Discuss and learn about natural resources, environment, politics, economics, 
social factors, culture, and wisdom crucial to the study of urban and rural community.             
The student is assigned to study and work in the community. 

(Field work experience of 180 hours) 
 
SI 502 Practicum in Interdisciplinary Studies 3 Credits 

The opportunity for the students to gain work experience in a government or 
private organization, educational institution, research institute, company, business organization, 
Non-Government Organization (NGO). The study is selected from a topic of interest to the 
student and an issue related to the student’s Major. The course culminates in a report on the 
work experience. 

(Field work experience of 135 hours) 
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3.2 ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการและคณุวฒิุของอาจารย ์
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
 3.2.1.1 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเอกจีนศึกษา 

 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา 

3-9201-00918-
78-2 
 

อาจารย ์ 1. พทิยา  สุวคนัธ ์ - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(สหวทิยาการ)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2550) 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ               
(การจดัการมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2540) 
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (สตัวศาสตร)์   
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล         
ภาคตะวนัออก (2536) 

3-5299-00283-
35-0 

อาจารย ์ 2. วราพร  แซ่จงึ - Master of Education Curriculum 
and Teaching Methodology 
Beijing Language and Culture 
University (2554) 
- บญัชมีหาบณัฑติ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2546) 
- บญัชบีณัฑติ เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (2539) 

1-7099-00204-
33-8 

อาจารย ์ 3. ชติวร  วราศริพิงศ์ - Master of Economics  
Yunnan University  
สาธารณรฐัประชาชนจนี (2554) 
- อกัษรศาสตรบณัฑติ (ภาษาจนี) 
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2551) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ 
(รฐัศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง (2550) 

 
หมายเหต ุ: ล าดบัท่ี 1 เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 
 



 

 
69 

   3.2.1.2 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา 

3-5201-00161-
98-7 
 

ผูช้่วย-
ศาสตราจารย ์

1. กนกวรรณ อู่ทองทรพัย ์ -Ph.D. Graduate School of 
Asia-Pacific Studies Waseda 
University (2555) 
- Master of Business 
Administration  
Campbell University 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (2542) 
- สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
บณัฑติ เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2538) 

3-1206-00334-
61-2 
 

ผูช้่วย-
ศาสตราจารย ์

2.ธรีภทั  ชยัพพิฒัน์ - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ภมูภิาค
ศกึษา)  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2545) 
- รฐัศาสตรบณัฑติ  
(ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ
และระบบการเมอืงเปรยีบเทยีบ) 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
(2551) 
- ศกึษาศาสตรบณัฑติ  
(การส่งเสรมิสุขภาพและสุข
ศกึษา) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
(2541) 

3-7098-00137-
65-1 
 

อาจารย ์ 3.ศวิรนิ  เลศิภษูติ - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
(ภมูภิาคศกึษา) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2549) 
- รฐัศาสตรบณัฑติ  
(การระหว่างประเทศ)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2542) 
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3.2.1.3 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและ
วฒันธรรม 

 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา 

3-5212-00463-
93-5 
 

อาจารย ์ 1. รุง่นภา  เทพภาพ - สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
มหาบณัฑติ (สงัคมวทิยา) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2549) 
- สงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ 
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
(2545) 

3-5506-00222-
01-2 
 

อาจารย ์ 2. ชยัวุฒ ิ บุญเอนก - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
(ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ)  
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2549) 
- คุรศุาสตรบณัฑติ (ศลิปศกึษา) 
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 )  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 
(2540) 

3-8601-00314-
41-1 
 

อาจารย ์ 3. โอฬาร  รตันภกัด ี - อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ 
(ภาษาไทย)   
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2548) 
- อกัษรศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 )  
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2543) 
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3.2.1.4 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา 

3-8008-00029-
74-4 
 

รอง- 
ศาสตราจารย ์

1. สายฝน  สุเอียนทร
เมธ ี

- สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
มหาบณัฑติ (สงัคมวทิยา) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2540) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ  
(ศกึษาศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
(2536) 

3-5099-01302-
75-7 
 

อาจารย ์ 2. โขมส ี แสนจติต ์ - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(โบราณคดสีมยัประวตัศิาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2553) 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
(ภาษาและวรรณกรรมลา้นนา)
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2539) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2533) 

3-9305-00367-
17-1 
 

อาจารย ์ 3. ชยัยุทธ  ถาวรานุรกัษ์ - นิเทศศาสตรมหาบณัฑติ  
(วาทวทิยา) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2552) 
- นิตศิาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2547) 

 
หมายเหต ุ: ล าดบัท่ี 1 - 2 เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ าท่ีร่วมสอนในหลกัสตูร 
 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา 

3-1022-01915-
91-5 
 

ผูช้่วย-
ศาสตราจารย ์

1. เพญ็ศริ ิ พนัพา - พฒันาชุมชนมหาบณัฑติ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2545) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ  
(การพฒันาชุมชน) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (2536) 

3-8399-00454-
37-2 
 

ผูช้่วย-
ศาสตราจารย ์

2. ถริวฒัน์  ตนัทนิส - ครศุาสตรมหาบณัฑติ  
(การสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2545) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ 
(ภาษาศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2541) 

3-1014-01355-
73-4 
 

อาจารย ์ 3. วไิลลกัษณ์ อยูส่ าราญ - สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
มหาบณัฑติ (สงัคมวทิยา) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2546) 
- วทิยาศาสตรบณัฑติ  
(สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา) 
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2542) 

3-2699-00002-
28-1 
 

อาจารย ์ 4. ยิง่ลกัษณ์ กาญจนฤกษ์ - วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ            
(การจดัการทรพัยากร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
(2545) 
- วทิยาศาสตรบณัฑติ   
(วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2542) 

3-1909-00215-
06-6 
 

อาจารย ์ 5. วาสนา ละอองปลวิ - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
(การพฒันาสงัคม) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2546) 
- รฐัศาสตรบณัฑติ  
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เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา 

(การเมอืงการปกครอง) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2542) 

3-1005-00730-
87-7 
 

อาจารย ์ 6. ถริวรรณ  นิพฏิฐกุล - ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ (วทิยาศาสตร์
เคม)ี มหาวทิยาลยัมสู (2543) 
- ปรญิญาการศกึษาชัน้สงู  
(วทิยาศาสตรเ์คม ี)  
มหาวทิยาลยั เดอ โอ อลัซาส 
ประเทศฝรัง่เศส (2543) 
- วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  
( วทิยาศาสตรโ์พลเิมอร)์
มหาวทิยาลยัมหดิล (2537) 
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (เคม)ี  
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2534) 

3-5099-01119-
29-4 
 

อาจารย ์ 7. ทชัชกร บวัลอ้ม - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัพายพั (2550) 
- บรหิารธุรกจิบณัฑติ  
( เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 ) 
มหาวทิยาลยัพายพั (2547) 

3-201-00565-  
26-3 
 

อาจารย ์ 8. สุมติา สุภากรณ์ - ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ            
(การสอนภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2546) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ 
(ภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2538) 
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3.2.3 อาจารยพิ์เศษ 
 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณุวฒิุ ต าแหน่งอ่ืนๆ /
ประสบการณ์ 

1. ผศ.ดร.จฬุาพร  เอือ้รกัสกุล 
(อาจารยป์ระจ าภาควชิา
ประวตัศิาสตร ์  
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 

- PhD. (International Relations) Australian 
   National University 
   (ทุนรฐับาลออสเตรเลยี) พ.ศ. 2538 
-  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ)จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2529 

- MA. (International Relations, 
International University of Japan )M.A. 
in Asia Studies , International United 
of Japan (ทุนรฐับาลญี่ปุน่) พ.ศ. 2531 

-  รฐัศาสตรบณัฑติ (ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ประเทศ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.
2524 

คณบดวีทิยาลยัสหวทิยาการ 

2. อ.วถิ ี พานิชพนัธ ์
 

- Master of Arts สาขา Environmental 
Design University  of California - Los 
Angeles (UCLA) พ.ศ. 2513 

- Bachelor of Arts University of Californi - 
Los Angeles (UCLA) พ.ศ. 2511 

 

ผูอ้ านวยการโครงการจดัตัง้ 
สถาบนัศกึษาและสบืสาน
วฒันธรรม สถาปตัยกรรม
(ไต) มหาวทิยาลยันเรศวร 
วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา 

3. อ.ดร.ชาตชิาย  เชษฐสุมน 
(อาจารยป์ระจ าคณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ศูนยล์ าปาง) 

- นิตศิาสตรดุษฏบีณัฑติ (กฎหมายระหว่าง
ประเทศ)  มหาวทิยาแห่งรฐัซารล์นัด ์
ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั พ.ศ.
2546 

-  นิตศิาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายระหว่าง
ประเทศ )มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์พ.ศ. 
2537 

- นิตศิาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์พ.ศ. 2532 

 
 
 

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ค ณ ะ
นิตศิาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
ศูนยล์ าปาง 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_California_-_Los_Angeles_(UCLA)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_California_-_Los_Angeles_(UCLA)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_California_-_Los_Angeles_(UCLA)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_California_-_Los_Angeles_(UCLA)&action=edit&redlink=1
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ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณุวฒิุ ต าแหน่งอ่ืนๆ /
ประสบการณ์ 

4. อ.วลัลภ  ทองอ่อน 
(อาจารยป์ระจ าคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฎั
ก าแพงเพชร) 

-  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ                         
(ภมูศิาสตร)์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่         
พ.ศ. 2537 

- การศกึษาบณัฑติ (สงัคมศกึษา)
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2527 

 

ประธานโปรแกรมวชิา 
อญัมณฯี  
หวัหน้าศูนยส์ารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์
 

 
4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สงัคมศาสตร ์มวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์แก่นักศกึษา โดยเป็นการฝึกปฏบิตังิาน
ในชุมชน และหน่วยงานหรอืองคก์ร ซึง่จดัอยูใ่นรายวชิาเฉพาะ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
(1) นกัศกึษาสามารถน าความรูท้างทฤษฎไีปประยกุตใ์ชใ้นภาคปฏบิตัไิดอ้ย่างเหมาะสม 
(2) นักศกึษาได้รบัประสบการณ์ด้านวชิาชพี (Professional Experience) และเรยีนรู้

จากการปฏบิตังิานจรงิอย่างเป็นระบบ  
(3) นักศึกษาได้เรยีนรู้ในการท างานร่วมกบัผู้อื่น เข้าใจชวีติการท างานในชุมชนและ

วฒันธรรมองคก์ร 
(4) พฒันาบณัฑติใหม้คีุณภาพสงูและตรงตามความตอ้งการของตลาดงานมากยิง่ขึน้  
(5) ชุมชนและหน่วยงาน/องคก์รภายนอกมสี่วนร่วมกบัสถานศกึษา ในการผลติบณัฑติ         

ทีม่คีุณภาพ  
(6) นกัศกึษาเรยีนรูก้ารปฏบิตังิานอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม  
(7) นักศึกษาสามารถน าเสนอผลการศึกษาทัง้ในรูปแบบการเขียนรายงานและ              

การน าเสนอปากเปล่า 
         4.2 ช่วงเวลา  
          (1) การฝึกภาคปฏบิตั ิภาคฤดรูอ้น ชัน้ปีที ่2 (ฝึกในชุมชน)  
  (2) การฝึกภาคปฏบิตั ิภาคฤดรูอ้น ชัน้ปีที ่3 (ฝึกในหน่วยงานหรอืองคก์ร) 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  
จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
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5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  
 ขอ้ก าหนดในการท าภาคนิพนธต์้องเป็นหวัขอ้ที่สอดคลอ้งกบัสาขาวชิาเอกทีน่ักศกึษาศกึษาอยู ่
โดยนักศึกษาศึกษาเป็นรายบุคคล และมรีายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดอยา่งเครง่ครดั  

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
ค้นคว้าในประเด็นต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจ โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา              

เพื่อค้นคว้า วเิคราะห์ และสงัเคราะห์ขอ้มูลตามระเบยีบวธิวีจิยั มกีารน าเสนอผลการศกึษาในรูปแบบ
ของภาคนิพนธ ์

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
(1) นกัศกึษามจีรรยาบรรณและจรยิธรรมทางวชิาการ 
(2) นกัศกึษาสามารถเลอืกและก าหนดประเดน็ในการศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม 
(3) นกัศกึษาสามารถคดิวเิคราะหแ์ละเรยีบเรยีงขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 
(4) นักศึกษามีความรบัผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าประเด็นที่สนใจตามระยะเวลา            

ทีก่ าหนด 
(5) นกัศกึษามคีวามสามารถในการสบืคน้และเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามระเบยีบวธิวีจิยั 
(6) นักศึกษาสามารถน าเสนอผลการศึกษาทัง้ในรูปแบบการเขียนรายงานและ                

การน าเสนอปากเปล่า 
5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศกึษาที ่2 ชัน้ปีที ่4  
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
4 หน่วยกติ 
5.5 การเตรียมการ  
มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ และก าหนดชัว่โมง               

ใหค้ าปรกึษาตลอดภาคเรยีน  
5.6 กระบวนการประเมินผล   

  (1) ประเมนิผลจากรายงานและการน าเสนอปากเปล่า 
  (2) ประเมนิผลจากพฒันาการในการศกึษาคน้ควา้โดยอาจารยท์ีป่รกึษา 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน และการประเมินผล 
 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนิสิต 
นักศึกษามีความสามารถคิดวิเคราะห์
และบูรณาการความรู้เชิงสหวิทยาการ
สงัคมศาสตร ์

-  ก าหนด ให้มี ร ายวิช าที่ นั ก ศึกษาต้ อ ง ค้นคว้ า  วิจ ัย                 
ตามประเดน็ที่สนใจ โดยบูรณาการความรูท้ ัง้เชงิทฤษฎแีละ
ปฏบิตั ิ 

นักศกึษามภีาวะความเป็นผู้น า มทีกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม 
ตลอดจนก าหนดใหทุ้กคนมสี่วนร่วมในการน าเสนอ เพื่อเป็น
การฝึกใหน้กัศกึษาไดส้รา้งภาวะผูน้ าและการท างานรว่มกนั 

- มกีจิกรรมเสรมิหลกัสูตรให้นักศกึษาได้มโีอกาสแลกเปลี่ยน
เรยีนรูร้ว่มกนัและแสดงออกถงึภาวะความเป็นผูน้ า 

นักศึกษามีจิตสาธารณะและมีความ
รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม  

- มีการสอดแทรกประเด็นปญัหาทางสังคมในการเรียน          
การสอนและกจิกรรมต่างๆ เพื่อเป็นขอ้ขบคดิในการด ารงตน
เป็นนกัศกึษาทีม่สี่วนร่วมและความรบัผดิชอบต่อตนเองและ
สงัคม 

- ก าหนดใหน้กัศกึษาท ากจิกรรมร่วมกบัชุมชน หน่วยงานและ
องคก์รทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

- มกีารก าหนดกตกิาในการเรยีนเพื่อสรา้งวนิัยในตนเองใหแ้ก่
นักศกึษา เช่น การเขา้เรยีนตรงเวลา การแต่งกายให้สุภาพ 
การส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหต้รงตามเวลาทีก่ าหนด และ
ความรบัผดิชอบต่อการใชท้รพัยส์นิส่วนรวม เป็นตน้ 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาศึกษาทัว่ไป 

2.1.1  คณุธรรม จริยธรรม 
   2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   (1)  มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
   (2)  มคีวามเป็นธรรม 
   (3)  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
   (4)  มวีนิยั 
   (5)  มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
   (6)  มจีติอาสา 
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   2.1.1.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   (1)  เรยีนจากบทบาทสมมต ิ และกรณตีวัอยา่งทีค่รอบคลุมประเดน็ปญัหาดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม 
   (2)  บรรยายและอภปิราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในรายวชิา 
   (3) มอบหมายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล 
   (4) มอบหมายงานการศกึษาคน้ควา้เป็นกลุ่ม 
   (5)กรณศีกึษาและการมสี่วนรว่มในการวเิคราะหแ์ละใหค้วามเหน็ดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม 
   (6)  การสอดแทรกคุณธรรมในรายวชิาดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
   (7)  จดักจิกรรมเสรมิและพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม 
   (8)   การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 
   (9)  จดัโครงการพฒันาแนวคดิดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
   (10)   จดักจิกรรมส่งเสรมิในเรือ่งความรบัผดิชอบทัง้ในชัน้เรยีน และนอกชัน้
เรยีน 
   (11)   แฟ้มสะสมงาน 

(12)  กรณศีกึษาการเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองวชิาชพีต่างๆ 
(13)  จดัโครงการพฒันาแนวคดิดา้นจติอาสา 
(14)  ก าหนดชัว่โมงกจิกรรมพฒันาจติอาสา 

   2.1.1.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
             (1) การประเมนิแบ่งออกเป็น 3 ระยะโดยนกัศกึษาประเมนิตนเอง เพื่อน
อาจารย ์
    -ก่อนเรยีน 
    -ระหว่างเรยีน 
    -หลงัการเรยีน/กจิกรรม 
    (2) ประเมนิโดยการสะทอ้นความคดิเหน็ของตนเองและผูอ้ื่น 
    (3) ประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิ 
    (4) นกัศกึษาท าบนัทกึประสบการณ์จากการเรยีนในชัน้เรยีน แลประสบการณ์ 
จากสงัคม 
    (5) การมสี่วนรว่มและการพฒันาตนเองก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน  
    (6) ประเมนิจากภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
    (7) ประเมนิจากระยะเวลาในส่งงานตามก าหนด 
    (8) การตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีนและการส่งงานตามก าหนดระยะเวลา 
    (9) ประเมนิโดยใชก้ารสงัเกต 
   (10) ประเมนิการมสี่วนรว่มและการพฒันาตนเอง 
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  2.12 ความรู้ 
   2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1)  มคีวามรูอ้ยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎอีงคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
   (2)  สามารถวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 
   (3)  สามารถน าความรู ้หลกัการ ทฤษฎไีปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
   (4)  สามารถบรูณาการความรูแ้ละศาสตรต่์างๆไดอ้ย่างเหมาะสม 
   2.1.2.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) การบรรยาย/อภปิรายในการใหค้วามรูใ้นทฤษฎคีวามรู้ 
   (2) การสอนแบบบูรณาการความรูข้องศาสตรต่์างๆทีเ่กี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นั 
   (3) การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยกีารศกึษา 
   (4) การท าแผนทีค่วามคดิ 
   (5) ใหม้กีารคดิวเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา/คดิวธิแีก้ปญัหา 
   (6) เน้นการสอน การเรยีนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 
   (7) การท ารายงาน/โครงงาน 
   (8) การระดมสมองเพื่อการเรยีนรู ้ตลอดจนการน าไปประยกุตใ์ช้ 
   (9) การศกึษาดว้ยตนเองเกี่ยวกบัความสมัพนัธข์องศาสตรต่์างๆ 
   2.1.2.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) การท ารายงานและการน าเสนองาน 
   (2) การประเมนิผลสมัฤทธิโ์ดยการสอบ 
   (3) การท ารายงาน/การคน้ควา้ 
   (4) การส่งงานและการน าเสนองาน 
   (5) การน าเสนอรายงาน การวเิคราะหก์รณศีกึษา 
   (6) แบบฝึกหดั 
   (7) การประเมนิผลสมัฤทธิ ์โดยการสอบ การท ารายงาน 
   (8) ประเมนิโดยการสอบ /แนวความคดิ และความเขา้ใจ 
   (9) การท ารายงานและการน าเสนองาน 
   (10) ประเมนิโดยการสอบ /แนวความคดิ และความเขา้ใจ 
   (11) การท ารายงานและการน าเสนองาน 

2.1.3  ทกัษะทางปัญญา 
   2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   (1) สามารถคน้ควา้ขอ้มลูไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
   (2) สามารถวิเคราะห์ปญัหา ประเมนิทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปญัหาและผลการตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   (3) มคีวามคดิรเิริม่อยา่งสรา้งสรรค ์และมคีวามคดิในเชงิบวก 
   (4) มคีวามใฝ่รู ้ตดิตามการเปลีย่นแปลงเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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   2.1.3.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 
   (1) การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน โดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 
   (2) กระตุน้ใหผู้เ้รยีนสรปุความรูจ้ากความคดิทีไ่ดเ้รยีน 
   (3) การระดมสมอง 
   (4) การแสดงบทบาทสมมต ิ
   (5) จดักจิกรรรมการเรยีนการสอนใหน้กัศกึษาไดฝึ้กวเิคราะห์ 
   (6) ปญัหา และเสนอแนวทางในการแก้ปญัหาอยา่งน้อย 1กจิกรรม/วชิา 
   (7) การจดัการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 
   (8) กระบวนการเรยีนการสอนแบบใหส้มัผสัปญัหา (problem- based learning) 

(9) ลงมอืปฏบิตัใินการแก้ปญัหาดว้ยการใหท้ าโครงงาน (project-based 
learning) 

(10) จดักจิกรรมส่งเสรมิใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค์ 
(11) บรรยาย/อภปิราย 
(12) การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นทศันะความคดิเชงิบวกในมมุมองของผูเ้รยีน และ

สงัคม 
(13) การเปิดโอกาสใหม้กีารอภปิรายแสดงความคดิเหน็ 
(14) การมอบหมายงาน 
(15) การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

   2.1.3.3   กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   (1) การประเมนิการคดิวเิคราะห ์แกไ้ขปญัหา 
   (2) การจดัระบบความคดิ 
   (3) การน าเสนอรายงาน 
   (4) การวเิคราะหก์รณศีกึษา 
   (5) โครงงาน/ผลงาน 
   (6) การทดสอบ/การสอบเกีย่วกบัระบบความคดิ ความเชื่อมโยง และเหตุผล 
   (7) การมสี่วนรว่มในการวเิคราะหป์ญัหาและการเสนอแนวทาง 
   (8) การประเมนิแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยนกัศกึษาประเมนิตนเอง เพื่อน 
อาจารย ์
    -ก่อนเรยีน 
    -ระหว่างเรยีน 
    -หลงัการเรยีน/กจิกรรม 
    (9) การประเมนิจากรายงาน 

(10) การประเมนิจากการน าเสนอรายงาน/โครงงาน 
 



 

 
81 

2.1.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
   2.1.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความ  
            รบัผิดชอบ 
   (1) รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและยอมรบัความแตกต่าง 
   (2) มคีวามเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
   (3) มคีวามรบัผดิชอบในงาน ในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
   (4) มวีุฒภิาวะทางอารมณ์ มคีวามสามารถในการปรบัตวั การควบคุมอารมณ์
และความอดทน 
   (5) ใชส้ทิธเิสรภีาพโดยไมก่ระทบผูอ้ื่น และมคีวามเป็นพลเมอืงด ี
   2.1.4.2   กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะ    
            ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
   (1) การมอบหมายงานใหท้ างาน/โครงงานกลุ่ม 
   (2) การจดัประสบการณ์การเรยีนรูป้ญัหาต่างๆ 
   (3) การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรในเรือ่งภาวะผูน้ า 
   (4) การสอนแบบกลุ่มรว่มมอื 
   (5) ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการพึง่ตนเอง 
   (6) การสอนแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
   (7) การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็ 
   (8) การบรรยาย/การอภปิราย ยกตวัอยา่งผลกระทบในเรือ่งสทิธ ิเสรภีาพ 
   (9) การจดัประสบการณ์การเรยีนรูป้ญัหาของชุมชนของผูเ้รยีน 
   (10) สอนและฝึกปฎบิตัเิกี่ยวกบัการเคารพสทิธขิองผู้อื่น ความแตกต่างของ
บุคคล เคารพหลกัความเสมอภาค การเคารพกตกิา 
   2.1.4.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ ์    
            ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
   (1) ประเมนิจากการสงัเกต พฤตกิรรม 
   (2) ประเมนิความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูน้ า และผูต้ามใน
ในบทบาทภาวะผูน้ า และผูต้ามในสถานการณ์ต่างๆ 
   (3) นกัศกึษาประเมนิตนเอง 
   (4) ประเมนิตามใสภาพจรงิจากผลงาน 
   (5) ประเมนิจากการมสี่วนร่วม การยอมรบัการแสดงออกในเรือ่งการใชส้ทิธิ
เสรภีาพ 
   (6) ประเมนิจากผลงาน/รายงาน/ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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2.1.5  ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
           สารสนเทศ 
   2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร       
            และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) มคีวามรูท้กัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   (2) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยกุตใ์ชใ้น
การสื่อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(3) มทีกัษะในการคดิค านวณ 
   (4) มทีกัษะในการคดิวเิคราะหเ์ชงิคณติศาสตรแ์ละสถติ ิเกบ็รวบรวมขอ้มลูและ
น าเสนอขอ้มลู 

2.1.5.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการ 
            วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) บรรยาย /อภปิราย 
   (2) การจดัประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 
   (3) การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
   (4) การน าเสนอ/รายงานหน้าชัน้ เรยีน 
   (5) การน าเสนองานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารทีห่ลากหลาย 
   (6) การฝึกฝนเทคนิค และทกัษะดา้นการคดิค านวณ จากการยกตวัอยา่ง 
   (7) การก าหนดสถานการณ์จ าลองในการท าโครงการ 
   (8) การใชก้รณศีกึษาเชงิคณติศาสตร ์สถติ ิเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการน าเสนอ
ขอ้มลู 
   (9) การท าวจิยั 
   2.1.5.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิง            
           ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) การประเมนิผลงาน/โครงการทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(2) การประเมนิทกัษะการสื่อสาร การฟงั การพดู การอ่าน และการเขยีน 
(3) การน าเสนองาน /ทกัษะความเขา้ใจ 
(4) การประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการสอบ 
(5) การท ารายงาน/โครงงาน 
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2.2  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาเฉพาะ 
2.2.1 ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) มวีนิัย มคีวามตรงต่อเวลา ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์ร

และสงัคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ผลประโยชน์ส่วนตน 
(3) มคีวามรบัผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชกิที่ดีของสงัคม และมสี่วนร่วมใน

กจิกรรมสาธารณะ 
(4) มคีวามเคารพในสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
2.2.1.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดกติกาในการเรยีนการสอนเพื่อสร้างความมวีินัยแก่นักศึกษา เช่น          

การเขา้เรยีนตรงเวลา การแต่งกายใหสุ้ภาพ การส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหต้รงตามเวลาทีก่ าหนด  เป็นตน้ 
(2) จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และ            

การค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น การเน้นย ้าจรยิธรรมทางวชิาการ การยกตวัอย่างบุคคลที่เป็น
แบบอยา่ง และยกยอ่งชมเชยนกัศกึษาทีม่คีุณธรรมจรยิธรรมในดา้นนี้ เป็นตน้ 

(3) ก าหนดใหน้ักศกึษามกีารท างานเป็นกลุ่ม โดยมกีารแบ่งงานกนัท า เพื่อให้
นักศึกษารู้จกัรบัผดิชอบในหน้าที่ของตนเองและเป็นสมาชกิที่ดขีองกลุ่ม นอกจากนี้มกีารส่งเสรมิให้
นกัศกึษาท ากจิกรรมทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์นอกหอ้งเรยีน 

(4) เปิดโอกาสใหน้ักศกึษาแสดงความคดิเหน็ รูจ้กัรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
และแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกชัน้เรยีน 

2.2.1.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมนิความมวีนิัยของนักศกึษาจากการตรงต่อเวลาในการเขา้ห้องเรยีน 

การส่งงานตามระยะเวลาทีม่อบหมาย และการเขา้รว่มกจิกรรม 
(2) ประเมนิความซื่อสตัยส์ุจรติจากการไม่ทุจรติในการสอบ และจากผลงานที่

ไดร้บัมอบหมาย เช่น การอา้งองิในรายงานวชิาการ และการไมค่ดัลอกผลงานของผูอ้ื่น  
(3) ประเมนิความรบัผดิชอบในหน้าทีแ่ละการมสี่วนร่วมในการท างานจากงานที่

ไดร้บัมอบหมาย และความพรอ้มเพรยีงในการเขา้รว่มกจิกรรม 
(4) ประเมนิการเคารพสทิธแิละการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นจากการสงัเกต

พฤตกิรรมของนกัศกึษาทัง้ในและนอกชัน้เรยีน 
2.2.2 ด้านความรู้ 

2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มคีวามรูใ้นเชงิสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ
(2) มคีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการวจิยัในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละแกไ้ขปญัหา  
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2.2.2.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การบรรยายภายในชัน้เรยีนและการถามตอบ 
(2) มอบหวัขอ้เรือ่งใหค้น้ควา้และท ารายงานทัง้เดีย่วและกลุ่ม 
(3) ท ารายงานเปรยีบเทยีบความรูจ้ากหอ้งเรยีนกบัการท างานจรงิ ภาคปฏบิตัิ 
(4) ใหน้กัศกึษาศกึษาคน้ควา้วจิยัโดยอสิระในประเดน็ทีส่นใจ 
(5) อภปิรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตัง้ค าถามตามระบบการสอนที่ยดึผู้เรยีน

เป็นศูนยก์ลาง 
(6) การศกึษานอกสถานทีแ่ละท ารายงาน 
(7) สอนโดยการสาธติและฝึกปฏบิตั ิ
(8) สอนโดยการตวิ (Tutorial group) 
2.2.2.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ทดสอบทฤษฎแีละปฏบิตัโิดยการสอบยอ่ยและใหค้ะแนน 
(2) ทดสอบโดยการสอบขอ้เขยีนกลางภาคและปลายภาค 
(3) ประเมนิผลจากการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(4) ประเมนิจากรายงานทีค่น้ควา้และการน าเสนอปากเปล่า 
(5) ประเมนิจากกจิกรรมทัง้ในและนอกชัน้เรยีน 

2.2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถสบืค้น ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการท าความเขา้ใจ

ปรากฏการณ์หรอืแกไ้ขปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์ 
(2) สามารถคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อยา่งเป็นระบบ 
(3) สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะเพื่อใชใ้นการท างานและการแก้ไขปญัหา

ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
2.2.3.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทาง 

           ปัญญา 
(1) การศกึษาเฉพาะกรณีทีเ่กีย่วกบัปรากฏการณ์ทางสงัคม 
(2) การอภปิรายกลุ่ม 
(3) การท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหค้น้ควา้  
(4) การบรรยายโดยผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูป้ระกอบการทีม่คีวามส าเรจ็ในอาชพี 
(5) ใหน้กัศกึษามโีอกาสปฏบิตัจิรงิ 
2.3.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
(1) ประเมนิผลจากผลงานทีม่อบหมายใหท้ า 
(2) การสอบขอ้เขยีนหรอืการสอบปากเปล่า  
(3) การเขยีนรายงาน  



 

 
85 

(4) ประเมนิจากกจิกรรมทัง้ในและนอกชัน้เรยีน 
2.2.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับคุคลและ 
            ความสามารถในการรบัผิดชอบ 

(1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปญัหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทัง้ในบทบาทของผูน้ าหรอืผูต้าม 

(2) มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าทัง้ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
(3) สามารถเป็นผูร้เิริม่น าเสนอประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและ

ส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจดุยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
(4) มคีวามรบัผดิชอบในการพฒันาการเรยีนรู้ทัง้ของตนเองและทางวชิาชีพ

อยา่งต่อเนื่อง 
(5) สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รทีไ่ปปฏบิตังิานได้

เป็นอยา่งด ีและมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้ว่มงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ   
(1) มอบหมายใหท้ างานเป็นกลุ่มและมกีารแบ่งงานกนัท าอย่างชดัเจน 
(2) จดัการเรยีนการสอนโดยให้นักศึกษามกีารท างานที่ต้องประสานกบัผู้อื่น  

หรอืตอ้งคน้ควา้หาขอ้มลูจากการสมัภาษณ์บุคคลอื่นหรอืผูม้ปีระสบการณ์  
(3) จดัการเรยีนการสอนโดยใหม้กีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัใินหน่วยงาน /

องคก์ร หรอืชุมชน  
(4) จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรใหน้กัศกึษามทีกัษะทางวชิาการและวชิาชพี 
2.2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา              

ในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการได้ร ับ             

การยอมรบัจากเพื่อนรว่มงานหรอืผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 
2.2.5 ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตดิต่อสื่อสาร การศกึษาคน้ควา้ และ

การน าเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(2) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล        

การแปลความหมาย และการวเิคราะหข์อ้มลู  
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(3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟงั การพูด การอ่าน และการเขยีน 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการ
วิเคราะห ์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานให้มกีารศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครือ่งมอื 

(2) จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรโดยฝึกทกัษะพื้นฐานทาง
คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

(3) จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นการฝึกทกัษะการฟงั การพูด การอ่านและการ
เขยีนภาษาต่างประเทศ 

2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ การเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศในการศกึษาคน้ควา้ 

(2) ประเมนิจากผลการเรยีนในรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตรแ์ละสถติิ 
(3) ประเมนิจากความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยใช้ทกัษะ

การฟงั การพดู การอ่าน และการเขยีน 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

ผลการเรยีนรูใ้นตารางมดีงันี้ 
3.1  ผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทัว่ไป 

3.1.1  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   (1)  มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
   (2)  มคีวามเป็นธรรม 
   (3)  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
   (4)  มวีนิยั 
   (5)  มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
   (6)  มจีติอาสา 
  3.1.2   ด้านความรู้ 
   (1)  มคีวามรูอ้ยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎอีงคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
   (2)  สามารถวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 
   (3)  สามารถน าความรู ้หลกัการ ทฤษฎไีปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
   (4)  สามารถบรูณาการความรูแ้ละศาสตรต่์างๆไดอ้ย่างเหมาะสม 
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3. 1.3   ด้านทกัษะทางปัญญา 
   (1) สามารถคน้ควา้ขอ้มลูไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
   (2) สามารถวิเคราะห์ปญัหา ประเมนิทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปญัหาและผลการตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   (3) มคีวามคดิรเิริม่อยา่งสรา้งสรรค ์และมคีวามคดิในเชงิบวก 
   (4) มคีวามใฝ่รู ้ตดิตามการเปลีย่นแปลงเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  3.1.4   ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
   (1) รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและยอมรบัความแตกต่าง 
   (2) มคีวามเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
   (3) มคีวามรบัผดิชอบในงาน ในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
   (4) มวีุฒภิาวะทางอารมณ์ มคีวามสามารถในการปรบัตวั การควบคุมอารมณ์
และความอดทน 
   (5) ใชส้ทิธเิสรภีาพโดยไมก่ระทบผูอ้ื่น และมคีวามเป็นพลเมอืงด ี
  3.1.5   ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   (1)   มคีวามรูท้กัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   (2) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใชใ้น
การสื่อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   (3)  มทีกัษะในการคดิค านวณ 
   (4)  มทีกัษะในการคดิวเิคราะหเ์ชงิคณติศาสตรแ์ละสถติ ิเกบ็รวบรวมขอ้มลูและ
น าเสนอขอ้มลู 

3.2  ผลการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 
  3.2.1 ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

 (1) มวีนิัย มคีวามตรงต่อเวลา ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์ร
และสงัคม 

(2) มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ และค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ 
ส่วนตน 

(3) มคีวามรบัผดิชอบในหน้าที ่เป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม และมสี่วนรว่มใน 
กจิกรรมสาธารณะ 

(4) มคีวามเคารพในสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
  3.2.2 ด้านความรู้ 

(1) มคีวามรูใ้นเชงิสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 
(2) มคีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการวจิยัในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละแกไ้ขปญัหา 
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  3.2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการท าความ 

เขา้ใจปรากฏการณ์หรอืแกไ้ขปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์ 
(2) สามารถคดิวเิคราะหเ์ชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง 

เป็นระบบ 
(3) สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะเพื่อใชใ้นการท างานและการแกไ้ขปญัหา 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม   
3.2.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับคุคลและความรบัผิดชอบ 

(1) สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปญัหา 
สถานการณ์ ต่างๆ ในกลุ่ม ทัง้ในบทบาทของผูน้ าหรอืผูต้าม 

(2) มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าทัง้ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
(3) สามารถเป็นผูร้เิริม่น าเสนอประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและ 

ส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจดุยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
(4) มคีวามรบัผดิชอบในการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพี                

อยา่งต่อเนื่อง 
(5) สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รทีไ่ปปฏบิตังิานได้            

เป็นอยา่งดแีละมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้ว่มงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป  
 3.2.5 ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
(1) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตดิต่อสื่อสาร การศกึษาคน้ควา้  

และการน าเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(2) สามารถใชเ้ทคนิคพืน้ฐานทางคณติศาสตรแ์ละสถติใินการประมวลผล การ 

แปลความหมาย และการวเิคราะหข์อ้มลู 
(3) สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการฟงั การพดู การอ่านและการเขยีนอยา่ง 

มปีระสทิธภิาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาศึกษาทัว่ไป  (Curriculum Mapping)              
 

  ความรบัผดิชอบหลกั          ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ
ส่ือสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป      
-หมวดมนุษยศาสตร ์                        
มธ.110   สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์                             
มธ.111   ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร ์
             สงัคม และวฒันธรรม 

     
 
 
                 

มธ.116   มนุษยก์บัศลิปะ ทศันศลิป์ ดนตร ีและ 
             ศลิปะการแสดง 

                     
  

มธ.117    พฒันาการของโลกสมยัใหม ่                        
-หมวดสงัคมศาสตร ์      
มธ.100   พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม                        
มธ.120   สหวทิยาการสงัคมศาสตร ์                        
มธ.121   มนุษยก์บัสงัคม                        
มธ.122   กฎหมายในชวีติประจ าวนั                        
มธ.124   สงัคมกบัเศรษฐกจิ                        
อซ.125     ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน                        

 



 

 
90 

รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ
ส่ือสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
-หมวดวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี      
วทิยาศาสตร ์                        
มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                        
มธ. 143  มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม                        
คณิตศาสตรห์รอืคอมพิวเตอร ์     
มธ.151   คณิตศาสตรท์ัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั                        
มธ. 153  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์                        
มธ. 155  สถติพิืน้ฐาน                           
มธ. 156  คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีนโปรแกรม
เบือ้งตน้                       

 
 

หมวดภาษา                        
ท.161   การใชภ้าษาไทย                        
ท.162   การเขยีนรายงานวชิาการ                        
หมวดภาษาต่างประเทศ 1                        
สษ. 070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 
 

   
   

   
    

 
 
        

สษ.171   ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2                        
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ
ส่ือสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
สษ.172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3                          

สษ.295   ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 1                        
หมวดภาษาต่างประเทศ 2                        

จน.171   ภาษาจนี 1                        

จน.172   ภาษาจนี 2                        
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
 

 หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั    หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง 
รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.201 วฒันธรรมศกึษา                  
สส.202 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม - 
ศาสตร ์

                 

สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ                  
สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ                  
สส.205 การบรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ                  
สส.206  สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา                  
สส.207 หลกันิตธิรรมและกฎหมายเบือ้งตน้                  

สส.208 ปรัชญาและวิธีการศึกษาทาง
สงัคมศาสตร ์

                 

สส . 2 0 9  ก า ร วิ จัย เ ชิ ง ป ริ ม าณท า ง
สงัคมศาสตร ์

                 

สส.211ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์                  
สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร                  
สส.321 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.322  เอเชยีในบรบิทโลก                  
สส .323 การรวมก ลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

                 

สส.324 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา                  
สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม                  
สส.326 การบรหิารงานองคก์ร                  
สส.331 หลกัไวยากรกณ์จนี                  
สส.332 ทกัษะการอ่านและเขยีนภาษาจนี                  
สส.333  ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี                  
ส ส .3 3 4  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง                
การปกครองจนี 

                 

สส.335  สงัคมและวฒันธรรมจนีร่วมสมยั                  
สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเรื่อง
อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

                 

สส.342  บรหิารธุรกจินานาชาต ิ                  
สส.343  ประวตัิศาสตร์ของกลุ่มประเทศ
ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

                 

สส.344  ภูมศิาสตร์และเศรษฐกจิสงัคมของ
กลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.345  วัฒนธรรมและสังคมของกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

                 

สส.351 คตชินและวถิชีวีติพืน้บา้น                  
สส.352 กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทาง
สงัคม 

                 

สส.353  ลา้นนาศกึษา                   
สส.354  การจดัการทรพัยากรทางสงัคม
และวฒันธรรม 

                 

สส.355  การสื่อสารเพื่อจดัการทรพัยากร
ทางสงัคมและวฒันธรรม 

                 

สส.361  อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว                  
สส.362 การจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว                  
สส.363 ทรพัยากรการท่องเทีย่ว                  
สส.364 ความสมัพนัธร์ะหว่างภูมศิาสตร์
กบัการท่องเทีย่ว 

                 

สส.365  สงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว                  
สส.371  ศลิปะและวรรณกรรมจนี                  
สส.372 การท่องเทีย่วในจนี                  
สส.373 บรูณาการอาเซยีน                  
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.374 การท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้

                 

สส.375 ประชาสงัคมและประชาธิปไตย
ทอ้งถิน่ 

                 

สส.376  ศลิปะหตัถอุตสาหกรรมและการ
จดัการ 

                 

สส.377 ภาษาองักฤษเพื่อการจดัการการ
ท่องเทีย่ว 

                 

สส.378 หลกันนัทนาการเพื่อการท่องเทีย่ว                  
สส.381  ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบ
อาชพี 

                 

สส.382  การพัฒนาทักษะการน าเสนอ
ขอ้มลูทางสงัคมศาสตร ์

                 

สส.383  ภูมทิศัน์วฒันธรรม                  
สส.384 องค์กรกับความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

                 

สส.385 ประเดน็ปจัจุบนัด้านความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ 

                 

สส.386  การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ใน
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.431  กฎหมายและวัฒนธรรมการ
ด าเนินธุรกจิในจนี 

                 

ส ส .4 3 2  ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ น โ ย บ า ย
ต่างประเทศของจนี 

                 

สส.433 นิเวศวทิยาและปญัหาสิง่แวดลอ้ม
ในจนี 

                 

สส.434  การคา้และการลงทุนจนี                  
สส.435  สมัมนาประเดน็จนีศกึษา                  
สส.441  การค้าและการลงทุนของกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

                 

สส.442 นิเวศวทิยาและปญัหาสิง่แวดลอ้ม
ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

                 

สส.443  จนีโพ้นทะเลในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้

                 

สส .444  การพัฒนาและการจัดการ                 
โลจสิตกิส ์

                 

สส .445  สัมมนาประเด็นอนุภูมิภาค          
ลุ่มแม่น ้าโขง 

                 

สส .451 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ชุมชน 
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.452  ชาตพินัธุ ์ รฐั และโลกาภวิตัน์                  
สส.453  อุตสาหกรรมวฒันธรรม                  
สส.454  พพิธิภณัฑศ์กึษา                  
สส .455  สัมมนาประเด็นการจัดการ
ทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 

                 

สส.461 การท่องเทีย่วเชงินิเวศ                  
สส.462  การพฒันาทรพัยากรมนุษย์เพื่อ
การท่องเทีย่ว 

                 

สส.463 การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื                  
สส.464  นโยบายและแผนการจดัการการ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

                 

สส.465  สมัมนาประเด็นการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ยนื 

                 

สส.471 ทกัษะการฟงัและการพดูภาษาจนี                  
สส.472 ภาษาจนีส าหรบัการประกอบอาชพี                  
สส.473  การเคลื่อนยา้ยและการขา้มแดน
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

                 

สส.474 การพฒันาเมอืงและชนบทในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.475  มนุษย ์ สงัคม และวฒันธรรมใน
วรรณกรรมและภาพยนตร ์

                 

สส.476  หลกัการสือ่สารต่างวฒันธรรม                  
สส.477  การสื่ อสาร เพื่ อการจัดการ             
การท่องเทีย่ว 

                 

สส.478 การท่องเทีย่วกบัชุมชนทอ้งถิน่                  
สส.500 ภาคนิพนธ ์                  
สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน                  
สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ           
สหวทิยาการ 
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หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

1.1  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2540(
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจบุนั พ.ศ.2555)  ขอ้ 11, 12, 13, 14, 15 และ 22  

1.2  การวดัผลการศกึษาแบ่งเป็น 8 ระดบั มชีื่อและค่าระดบัต่อหนึ่งหน่วยวชิา ดงันี้ 
 
ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดบั 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 
(1) ก าหนดระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของ

ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศกึษาที่จะต้องท าความเขา้ใจตรงกนัทัง้สถาบนั และ
น าไปด าเนินการจนบรรลุผลสมัฤทธิ ์ซึง่ผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

(2) การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถท าได้โดยมรีะบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบนัอุดมศกึษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล 

(3) การทวนสอบในระดบัรายวชิาใหน้กัศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดบัรายวชิา 
มคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการส ารวจ

สมัฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบณัฑติ ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลส ารวจที่ได้ย้อนกลบัมา
ปรบัปรุงกระบวนการการเรยีนการสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทัง้การประเมนิคุณภาพของ
หลกัสตูรและหน่วยงานโดยองคก์รภายนอก โดยการส ารวจอาจจะด าเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา            
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑติ       
ในการประกอบอาชพี 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเขา้สมัภาษณ์ หรอื การส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมนิความพงึพอใจในบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ เป็นตน้ 

(3) การประเมนิจากสถานศกึษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรอืสอบถามเมื่อมโีอกาส
ในระดบัความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และคุณสมบตัดิา้นอื่นๆ ของบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา
และเขา้ศกึษาเพื่อปรญิญาทีส่งูขึน้ในสถานศกึษานัน้ๆ 

(4) การประเมนิจากบณัฑติที่ไปประกอบอาชพี ในแง่ของความพรอ้มและความรู้จาก
สาขาวชิาทีเ่รยีน รวมทัง้สาขาอื่นๆ ทีก่ าหนดในหลักสูตร ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการประกอบอาชพีของบณัฑติ 
รวมทัง้เปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเหน็ในการปรบัหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ดว้ย 
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(5) ความเหน็จากผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ทีม่าประเมนิหลกัสูตร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษ
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และ              
การพฒันาองคค์วามรูข้องนกัศกึษา 

(6) ผลงานของบณัฑติที่วดัเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนผลงานทางวชิาการที่ได้รบั
รางวลั จ านวนรางวลัทางสงัคมและวชิาชพี จ านวนกจิกรรมการกุศลเพื่อสงัคมและประเทศชาติ และ
จ านวนกจิกรรมอาสาสมคัรในองคก์รทีท่ าประโยชน์ต่อสงัคม เป็นตน้ 
 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 

 3.1 ไดศ้กึษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสรา้ง องคป์ระกอบและขอ้ก าหนดของหลกัสูตร โดยมี
หน่วยกติสะสมไมต่ ่ากว่า 130 หน่วยกติ  

 3.2 ไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 คะแนน)  
 3.3 ตอ้งปฎบิตัติามเงือ่นไขอื่นๆ ทีว่ทิยาลยัสหวทิยาการและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก์ าหนด 
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หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 มกีารปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ เพื่อให้มคีวามรู้และเข้าใจนโยบาย           
ของมหาวิทยาลยั/วิทยาลยัตลอดจนในหลกัสูตรที่สอน รวมทัง้มกีารประเมนิประสิทธิภาพการสอน            
อยา่งสม ่าเสมอ 

1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบรหิารวชิาการของวทิยาลยั และเรื่องของการประกนัคุณภาพ
การศกึษาทีว่ทิยาลยัตอ้งด าเนินการ และภาระงานทีอ่าจารยท์ุกคนตอ้งรบัผดิชอบ 
 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
(1) ส่งเสรมิอาจารยใ์หเ้พิม่พนูความรู ้และประสบการณ์เพื่อพฒันาการสอนและการวจิยั

อย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้สนับสนุนการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและวชิาชพีในองคก์รต่าง ๆ 
การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ 

(2) เพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหท้นัสมยั 
2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1) ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในกจิกรรมบรกิารวชิาการสู่สงัคม 
(2) กระตุน้อาจารยใ์หผ้ลติผลงานทางวชิาการ 
(3) ส่งเสรมิการท าวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หมแ่ละบรูณาการในการเรยีนการสอน 
(4) ส่งเสรมิให้เกดิการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรูร้ะหว่างคณาจารยเ์พื่อสรา้ง

ชุมชนทางวชิาการ 
(5) สรา้งความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างสถาบนัการศกึษาและหน่วยงานทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั 
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หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

คณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสตูรด าเนินการบรหิารหลกัสตูรดงันี้ 
1.1 ก ากบัดูแลให้หลกัสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 
1.2 จดัใหม้รีะบบและขัน้ตอนในการตดิตามผลการด าเนินงานของหลกัสตูร 
1.3 ประเมนิผลการด าเนินงานของหลกัสูตรตามตวับ่งชี้และเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อยทุกปี

การศกึษา 
1.4 ด าเนินการปรบัปรุงหรอืพฒันาหลกัสูตรตามผลการประเมนิเพื่อให้ผลการด าเนินงาน         

เป็นไปตามมาตรฐานและตวับ่งชีผ้่านเกณฑก์ารประเมนิครบทุกตวับ่งชี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

ความสามารถในลักษณะสห

วิทยาการตลอดจนมีความรู้

ความสามารถในการประยุกต์

ความรูไ้ปใชใ้นทางปฏบิตั ิ

2 . เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 

อดุมการณ์ และจติส านึกออกสู่

สงัคม 

3 . เ พื่ อ ข ย า ย โ อ ก า ส ท า ง
การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีน
ภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 

1.  มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรบัปรุง
หลกัสตูรตามแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนดโดยคณะกรรมการ
อดุมศกึษาและด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
    วิทยาลยัฯ มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร ์
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 6  ดงันี้ 

1.1 มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการรบัผดิชอบพจิารณา
หลักสูตรปรับปรุงและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ในสาขาวชิานัน้ๆ 

1 . 2  ใ ช้ ข ั ้น ต อ นก า ร น า เ ส น อหลั ก สู ต ร ข อ ง
มหาวทิยาลยัเป็นหลกัในการด าเนินเปิดและปิดหลกัสตูร  

1.3 การถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยระบบและ
กลไกการเ ปิดและปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์

1.4 การถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรือ่ง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 
2. มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสตูรตามแนวทางปฏบิตัิ
ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการอุดมศกึษาและด าเนินการ
ตามระบบทีก่ าหนด วทิยาลยัฯ มรีะบบและกลไกการปิด
หลกัสตูร ดงันี้ 

2.1 มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการ
สงัคมศาสตร์ ซึ่งมหีน้าทีร่บัผดิชอบการพฒันาหลกัสูตร
ใหม้มีาตรฐานและคณุภาพการศกึษาสงูขึน้ 

2.2  การถอืปฏบิตัติามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

วิทยาลัยสหวิทยาการ  ใช้

ระบบและกลไก ดงันี้ 

   1.ประกนัคณุภาพการศกึษา  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิต

บัณฑิต (ตามตัวบ่งชี้ระบบ

และกลการพฒันาและบรหิาร

หลกัสตูร) 

    2. การรายงานผล กพร. 
( ก า รปฏิบัติ ร า ช กา รต า ม
ปีงบประมาณ) 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2548 

2.3 การถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยระบบและ
กลไกการเ ปิดและปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์ 
3.หลักสูตรมีการด า เนินงานให้เ ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษาและกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ 
     วิทยาลยัฯได้เปิดสอนหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการสงัคมศาสตร์ หลกัสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ เพื่อการประกนัคุณภาพ
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน  ดงันี้ 

3.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มี
สว่นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตามและทบทวน
การด าเนินงานหลกัสตูร 

3.2 อาจารย์ประจ าทุกคนได้ร ับการพัฒนาทาง
วชิาการและ/หรอืวชิาชพีอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

3.3 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้
ม)ี ไดร้บัการพฒันาทางวชิาการและ/หรอืวชิาชพีไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถว้นทัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งต้น
ตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา และมกีารประเมนิหลกัสตูร 
       วิทยาลัยฯสร้างกลไกก ากับดูแลให้หลักสูตร
ด า เนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิดงันี้ 

4.1 มีการแ ต่งตั ้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการ
สงัคมศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่รบัผิดชอบหลักสูตรให้มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดม ศกึษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิ

4.2 มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีแ้ละ
เกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อวัดคุณภาพการด าเนินงานของ
หลักสูตร ให้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อาทิ การส ารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ง
สนบัสนุนการเรยีนรูท้กุรายวชิา  
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4 . 3  มีกา รก าหนดระบบการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้โดยจัดท าแบบฟอร์มให้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งกรอกขอ้มลู เพือ่น าไปวเิคราะหแ์ละหาแนวทาง
ปรบัปรงุหรอืพฒันา  เชน่  

- ตารางสรุปการเขา้ร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สมัมนา
ของคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนโครงการศกึษา
ศลิป ศาสตรบณัฑติสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์

- แบบกรอกรายการ “การน าผลการประเมินการ
เรยีนการสอนมาปรบัปรุงหรอืพฒันาการเรยีนการสอน” 
และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

 
2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
    หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ได้รบัจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน

การด าเนินงาน จาก 3 แหล่ง คอื งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน และ
เงนิกองทุนค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื่อการพฒันา โดยพจิารณาจดัสรรงบประมาณรายจ่ายผ่านทีป่ระชุม
คณาจารยแ์ละคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม  
2.2.1 สถานท่ี 

  สถานทีท่ีม่อียูเ่ดมิ ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
   หอ้งพกัอาจารย ์  จ านวน   2 หอ้ง 
   หอ้งศกึษาดว้ยตนเอง  จ านวน  3 หอ้ง 
   หอ้งประชุม   จ านวน  2 หอ้ง 
   หอ้งเรยีนขนาด 50 ทีน่ัง่  จ านวน  10 หอ้ง 
   หอ้งเรยีนขนาด  60 ทีน่ัง่ จ านวน  1 หอ้ง 
   หอ้งเรยีนขนาด  100 ทีน่ัง่ จ านวน  14 หอ้ง 
   หอ้งเรยีนขนาด  150 ทีน่ัง่ จ านวน  1 หอ้ง 
   หอ้งเรยีนขนาด  200  ทีน่ัง่ จ านวน  6 หอ้ง 
   หอ้งเรยีนขนาด 500  ทีน่ัง่ จ านวน  1 หอ้ง 
 
  2.2.2 อปุกรณ์และส่ือการสอน 
  อุปกรณ์การสอนทีม่อียูเ่ดมิประกอบดว้ย 
   เครือ่งคอมพวิเตอร ์  จ านวน  158 เครือ่ง 
   เครือ่งเล่นวดีทิศัน์  จ านวน  48 เครือ่ง 
   กลอ้งถ่ายภาพดจิทิลั  จ านวน  1    ตวั 
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2.2.3 ห้องสมดุ 
  ในการศกึษาต าราคน้ควา้ เอกสารและงานวจิยั นกัศกึษาสามารถใชบ้รกิารไดท้ีห่อ้งสมุด
บุญชูตรทีองซึ่งเป็นห้องสมุดที่ทุกคณะในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง จะใช้บรกิารร่วมกนั          
มจี านวนเอกสาร ต ารา วารสารและงานวจิยัต่างๆดงัต่อไปนี้ 
  หนงัสอืและต ารา   
  ภาษาไทย   จ านวน  3,335 เล่ม 
  ภาษาองักฤษ   จ านวน  699 เล่ม 
  โสตทศันวสัดุ 
  วดีทิศัน์    จ านวน  1,210 รายการ 
  นอกจากนี้ยงัม ีCD-ROM และสื่ออื่นๆ ตามโครงการความร่วมมอืเครอืข่ายห้องสมุด       
ทัง้ในและนอกสถาบันและการค้นคว้าโดยผ่าระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อสืบค้นข้อมูลใหม่ๆ จาก                 
ทุกแหล่งขอ้มลูทัง้ในและต่างประเทศ 
 

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  2.3.1 มกีารจดัสรรงบประมาณประจ าปีในการจดัหาทรพัยากรการเรยีนการสอน 
  2.3.2 มกีารใหผู้ส้อนเสนอความตอ้งการทรพัยากรเพื่อการจดัหา 
 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  
2.4.1 ส ารวจความต้องการทรพัยากรการเรยีนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและ

ผูเ้รยีน 
           2.4.2 มกีารการประเมนิคุณภาพการให้บรกิารห้องสมุด การให้บรกิารด้านกายภาพ 
การให้บรกิารสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ และการให้บรกิารสาธารณูปโภค และระบบรกัษา
ความปลอดภยั 
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1.  มีการจัดการหรือจัดบริการ
เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ในอตัรา ไม่สูงกว่า 8 
FTES ต่อเครือ่ง 
    
 
 
 
 
 
 
2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่ ง
เรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
ก า ร ใ ช้ ง า น แ ก่ นั ก ศึกษ าทุ ก ปี
การศกึษา 
   
 
 
3.มบีรกิารดา้นกายภาพทีเ่หมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พฒันานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
หอ้งเรยีน ห้องปฏบิตัิการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ต่ อ
อนิเตอรเ์น็ตในระบบไรส้าย 
   
 
 4. มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นอื่นๆ  อย่างน้อยในด้าน
งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์  การบรกิาร
อนามัยและการรักษาพยาบาล  
การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหาร และสนามกฬีา 
 
 
 
 

1. มกีารจดัการหรอืจดับรกิารเพื่อให้
นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
อตัรา ไมส่งูกว่า 8 FTES ต่อเครือ่ง 
     มกีารด าเนินงานในการรวบรวม

ขอ้มูลจ านวนวชิาทีเ่ปิดสอน จ านวน

กลุ่มที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน

เพื่อน ามาหาค่า FTES จากนัน้น ามา

ค านวณกบัจ านวนคอมพวิเตอร์เพื่อ

การเรียนการเรียนการสอน ซึ่งจะ 

ทราบถงึค่า FTES ของคอมพวิเตอร์

ต่อจ านวนนกัศกึษา     

2.มบีรกิารหอ้งสมุดและแหล่งเรยีนรู้
อืน่ๆผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นกัศกึษาทกุปีการศกึษา 
      วทิยาลยัฯใหน้ักศกึษาใชบ้รกิาร
ห้องสมุดห้อง Self - Access  
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์      
จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์
ล าปาง และเขา้ร่วมอบรมในโครงการ
อบรมต่างๆทีจ่ดัขึน้โดยหอ้งสมดุ 
3. มบีรกิารด้านกายภาพทีเ่หมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ต่ อ
อนิเตอรเ์น็ตในระบบ ไรส้าย 
       วทิยาลยัฯ ใช้บรกิารห้องเรยีน 

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา

และจุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตในระบบ

ไรส้ายของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ศนูยล์ าปางรว่มกนักบัคณะอืน่ๆ   

4.มบีริการสิง่อ านวยความสะดวกที่

1.ด าเนินการประเมินคุณภาพของ
บริการในข้อ 2-5 ทุกตัวไม่ต ่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
2.น าผลการประเมินคุณภาพ มาใช้
เ ป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการ
จดับรกิารด้านกายภาพทีส่นองความ
ตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
(การประเมินผลใช้ตัวบ่งชี้ของการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา) 
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5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรกัษา
ความปลอดภยัของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่อง
ประปา  ไฟฟ้า  ระบบก าจดัของเสยี  
การจดัการขยะ  รวมทัง้มรีะบบและ
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั  ในบรเิวณ
อาคารต่ า งๆ  โดย เ ป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 
 

จ าเป็นอื่นๆ  อย่างน้อยในด้านงาน

ทะเบยีนนกัศกึษาผา่นระบบเครอืขา่ย

คอมพวิเตอร ์ การบรกิารอนามยัและ

การรกัษาพยาบาล  การจดัการหรอื

จดับรกิารดา้นอาหาร และสนามกฬีา 

   วิทยาลัยฯ ใช้บริการด้านงาน

ท ะ เ บี ย น ผ่ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย

คอมพิวเตอร์ เช่น การจดทะเบียน

รายวิชา  การเพิม่ถอนรายวชิา เป็น

ต้น และมีห้องพยาบาลเพื่อบริการ

ด้ า น สุ ขภ าพและ อน ามัย ใ ห้กับ

นักศึกษา ซึ่งศูนย์ล าปางได้จัดจ้าง

พยาบาลจากโรงพยาบาลหา้งฉัตรมา

อยูป่ระจ าทีห่อ้งพยาบาลทุกวนั  ส่วน

การใช้บริการด้านโรงอาหารและ

สนามกีฬาตลอดจนโรงยิมเนเซียม

ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์

ล าปางนัน้ นกัศกึษาโครงการปรญิญา

ตรีใช้บริการร่วมกับคณะอื่นๆซึ่งมี

ความเพยีงพอต่อความต้องการของ

นกัศกึษา  

5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรกัษา

ความปลอดภยัของอาคารตลอดจน

บริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่อง

ประปา  ไฟฟ้า  ระบบก าจดัของเสยี  

การจัดการขยะรวมทัง้มีระบบและ

อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภัย  ในบริเวณ

อาคา รต่ า งๆ   โ ดย เ ป็น ไปตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

     วิทยาลัยฯ มีการบริการด้าน
สาธารณูปโภคในเรื่องของน ้าประปา 
ไฟฟ้าทีม่กีารตดิตัง้เพื่ออ านวยความ
ส ะ ด ว กต ล อ ด เ ส้ น ท า ง ภ า ย ใ น
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มหาวทิยาลยั และมกีารจดัตัง้ถงัขยะ
ตามจุดต่างๆให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของนกัศกึษาและมเีจา้หน้าที่
รกัษาความปลอดภัยตัง้แต่ทางเข้า
มหาวทิยาลยัจนกระทัง่ภายในบรเิวณ
อาคารเรียนของแต่ละอาคาร ซึ่งมี
การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
ตามขอ้ก าหนดและรายละเอยีดของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์
ล าปางโดยให้แต่ละบรษิทัทีส่นใจท า
การยื่นซองเพื่อประมูลงานดงักล่าว 
แล้วด าเนินการท าสัญญาจ้างงาน 
พร้ อ มทั ้ง ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มือ จ า ก
บุคลากรภายในและภายนอก 

 
3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 
(1) ส ารวจความขาดแคลนและความจ าเป็นในการรบัอาจารยใ์หม่ 
(2) ก าหนดคุณสมบตัิของอาจารย์ใหม่ โดยต้องมคีุณสมบตัิครบถ้วน ตามความใน

มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2547  
(3 )  มีความเข้า ใจถึงวัต ถุประสงค์และเ ป้าหมายของหลักสูตรและมีความรู ้               

ความเชีย่วชาญในสาขาวชิาทีส่อน หรอืมปีระสบการณ์ในการท าวจิยั/วชิาชพี 
(4) มกีารคดัเลือกและสมัภาษณ์โดยคณะกรรมการของวิทยาลยัและคณะกรรมการ

บรหิารของมหาวทิยาลยั  
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร  
คณาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรยีน    

การสอน ประเมนิผล และให้ความเหน็ชอบการประเมนิผลทุกรายวชิา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรยีมไว้
ส าหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรกึษาหารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร  
และผลติบณัฑติทีเ่ป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 

 
3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ  

(1) มนีโยบายและการวางแผนในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมาร่วมสอนในบาง
รายวชิา และบางหวัขอ้ทีต่อ้งการความเชีย่วชาญเฉพาะหรอืประสบการณ์จรงิ 

(2) จดัระบบคดักรองคณาจารย์พเิศษ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
วิชาการของโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยากา ร               
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ซึ่งม ีการก าหนดหลกัเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการคดัเลอืก เช่น คุณวุฒ ิผลงานทางวชิาการ                   
ความเชีย่วชาญในวชิาชพี เป็นตน้ 

(3) ขออนุมตักิารเชญิตามระเบยีบของวทิยาลยัสหวทิยาการ 
(4) คณาจารยพ์เิศษต้องมแีผนการสอนตามค าอธบิายรายวชิาที่วทิยาลยัสหวทิยาการ

จดัท าไวป้ระกอบการสอนโดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนหรอือาจารยผ์ูป้ระสานรายวชิา 
4. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   

4.1 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
(1) มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้อง

รบัผดิชอบก่อนเขา้รบัท างาน 
(2) ต้องผ่านการสอบคดัเลอืกที่ประกอบด้วยการสอบขอ้เขยีนและการสอบสมัภาษณ์ 

โดยให้ความส าคญัต่อความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามต าแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่การมทีศันคติ 
ทีด่ใีนการใหบ้รกิารต่ออาจารยแ์ละนกัศกึษา 

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน  

(1) จดัโครงการฝึกอบรมเพิม่พนูความรูใ้นวชิาชพีของผูป้ฏบิตังิาน 
(2) จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานของ        

หน่วยงานอื่น 
(3) สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรได้พฒันาตนเองในด้านความรู้ที่เกี่ยวกับงาน            

ทีป่ฏบิตั ิ
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
ทางวิทยาลัยสหวิทยาการมีการสนับสนุนการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่นๆ                

แก่นกัศกึษา โดยมกีารจดัตัง้ระบบอาจารยท์ีป่รกึษาใหม้คีวามเหมาะสมกบัจ านวนนักศกึษา โดยค านึงถงึ
สดัส่วนของอาจารย์ที่ปรกึษาต่อจ านวนนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรกึษาสามารถดูแลนักศึกษาได้           
อย่างทัว่ถงึ มกีารจดัท าตาราง Office Hour เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรกึษาได ้
นอกจากการใหค้ าปรกึษาทางดา้นวชิาการแลว้ ทางวทิยาลยัยงัใหค้ าปรกึษาทางดา้นการใชช้วีติส่วนตวั
ของนกัศกึษา หรอืนกัศกึษาทีต่อ้งการความช่วยเหลอื นอกจากนี้ยงัรวมไปถงึการใหค้ าปรกึษาการจดัท า
กจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษา โดยมฝีา่ยกจิการนกัศกึษาของวทิยาลยัอกีดว้ย  

 
5.2 การอทุธรณ์ของนักศึกษา 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรว์่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา พ.ศ.2547  หมวดที ่4  

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 

โครงสรา้งฐานขอ้มูลเกี่ยวกบัความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอื ความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ ทางหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์มกีารด าเนินการดงันี้  



 

 
110 

6.1 หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ใช้ขอ้มูลจากผลการส ารวจ
ความพงึพอใจของนายจา้งต่อบณัฑติมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรใ์นแต่ละรุ่น โดยทางกองแผนได้ส ารวจ
ความพงึพอใจต่อผูใ้ชบ้ณัฑติของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ทุกคณะ โดยจ าแนกตามกลุ่มสาขาและคณะ 
ซึง่วทิยาลยัสหวทิยาการอยู่ในกลุ่มสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์และเกณฑก์ารประเมนิม ี5 ประเดน็ 
ดงันี้ 1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2) ด้านความรู ้3) ด้านทกัษะทางปญัญา 4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5 ) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ                    
การใชเ้ทคโนโลย ี

6.2 ทางวทิยาลยัสหวทิยาการได้จดัท าแบบส ารวจผลการปฏบิตังิานและคุณสมบตัขิองบณัฑติ
วทิยาลยัสหวทิยาการตามทีห่น่วยงานตอ้งการ เพื่อประเมนิการท างานของบณัฑติวทิยาลยัสหวทิยาการ
เป็นการเฉพาะ โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติเมื่อครบรอบการปรบัปรุงหลักสูตร          
และน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการส ารวจมาใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสูตร เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานมากทีสุ่ด 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วม       
ในการประชุ ม เพื่ อ ว า งแผน  ติดต ามและทบทวน              
การด าเนินงานหลกัสตูร 

X X X X X 

(2) มรีายละเอยีดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้ง
กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิ

X X X X X 

(3) มรีายละเอยีดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)       
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุด
ภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 

X X X X X 

6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรูท้ีก่ าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้ม)ี อย่างน้อย
รอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

X X X X X 

(7) มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ ์
การสอน หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู้ จากผลการ
ประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่(ถ้าม)ีทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรอื
ค าแนะน า ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รบัการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

X X X X X 

(10)จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รบัการพฒันาวชิาการและหรอื/วชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11)ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑติใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12)ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมกนัของอาจารยใ์นสาขาวชิา เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และ      

ขอค าแนะน าขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ี่มคีวามรูใ้นการใช้กลยุทธก์ารสอน  เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ ์       
การสอนส าหรบัรายวชิาทีผู่ส้อนแต่ละคนรบัผดิชอบ 

1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้          
โดยใชแ้บบสอบถามหรอืการสนทนากบักลุ่มนกัศกึษา ระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารยผ์ูส้อน 

1.1.3 การประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษาจากพฤตกิรรมการแสดงออก การท ากจิกรรม 
และผลการสอบ 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 
1.2.1 การประเมนิการสอนโดยนกัศกึษาทุกปลายภาคการศกึษา 
1.2.2 การประเมนิการสอนโดยผูส้อน โดยวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการ

เรยีนของนกัศกึษาและเขยีนไวใ้นรายงานรายวชิา 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  

2.1 ประเมนิจากนักศกึษาปจัจุบนัและบณัฑติทีจ่บตามหลกัสูตร โดยใชแ้บบสอบถามนักศกึษา
ชัน้ปีที ่4 ในโครงการปจัฉิมนิเทศ การสมัภาษณ์ตวัแทนของนกัศกึษา/บณัฑติ กบัตวัแทนคณาจารย ์

2.2 ประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒ ิและ/หรอืผูป้ระเมนิภายนอก โดยดูจากผลการประเมนิตนเองของ
ผูส้อนและรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร  

2.3 ประเมนิจากผู้ใชบ้ณัฑติหรอืผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง โดยประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพของ
บณัฑติ การวพิากษ์หลกัสตูร และการส ารวจอตัราการมงีานท าของบณัฑติ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 

การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7             
โดยผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรและคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัภาควชิา  มคีณะกรรมการ
อยา่งน้อย 3 คน  ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒภิายในสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัอยา่งน้อย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

4.1 อาจารยป์ระจ าวชิาทบทวนผลการประเมนิประสทิธผิลของการสอนในวชิาทีร่บัผดิชอบใน
ระหว่างภาคการศกึษา และปรบัปรุงทนัทเีมื่อไดร้บัขอ้มูลในกรณีที่จ าเป็น และเมื่อสิ้นภาคการศกึษา
จดัท ารายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนอผูอ้ านวยการโครงการปรญิญาตรผี่านอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร 

4.2 อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในหมวดที่ 7 ขอ้ 7       
จากการประเมนิคุณภาพภายในสาขาวชิา 
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4.3 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลกัสูตรประจ าปี โดยรวบรวมขอ้มูล
การประเมนิประสทิธผิลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา รายงานผลการด าเนินการ
ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมนิการสอนและสิง่อ านวยความสะดวก รายงาน
ผลการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษา รายงานผลการประเมนิหลกัสูตร รายงานผลการประเมนิ
คุณภาพภายใน ความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ จดัท ารายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตรประจ าปีเสนอ
ผูอ้ านวยการโครงการปรญิญาตร ี

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลกัสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลกัสูตร           
เพื่อวางแผนปรบัปรุงการด าเนินงาน เพื่อใชใ้นปีการศกึษาต่อไป และจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน
หลกัสตูรเสนอต่อคณบด ี
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) ของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 
 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเอกจีนศึกษา 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 

1.อ.ดร.พทิยา  สุวคนัธ ์ งานวจิยั 
1.วเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
พืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก (เสน้ทางหมายเลข 9) (2553) 
แหล่งเงินทุน : สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพฒันา 
(องคก์ารมหาชน) (งานวจิยัรว่ม) 
แหล่งเผยแพร่ : สมัมนาวชิาการ สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) (งานวจิยัรว่ม) 2553 
2.ศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจเหนือ – ใต ้
กรณศีกึษา อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ไทย และเมอืงหว้ยทราย 
แขวงบ่อแกว้ สปป.ลาว (อยูร่ะหว่างการด าเนินการ) 
แหล่งเงินทุน : กองทุนวจิยัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
3.บรรษทัขา้มชาตจินีในลาวและเวยีดนาม (2555) 
แหล่งเงินทุน : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) (งานวจิยั
เดีย่ว) 
แหล่งเผยแพร่ : งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ” การน าเสนอ
ผลงานวจิยัเนื่องในงานฉลองครบ 20 ปี ธรรมศาสตร ์ล าปาง วนัที ่7 
ธนัวาคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง 
ต ารา 
1.เศรษฐกิจและการเมอืงในภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง  (อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ) 
บทความทางวชิาการ 
1.ภูมยิุทธศาสตรข์องกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง : โอกาส
หรอืความหวงั 
2.การขยายอ านาจของจนีในภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 
3.”ไฮเออร ์(Haier)” 
4. “เลโนโว (Lenovo)” 
5. การลงทุนโดยตรงของจนีในกลุ่มประเทศอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 
6. "เกษตรพนัธะสญัญา : การลงทุนของไทยในสปป.ลาว"   
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2.อ.วราพร  แซ่จงึ ไมม่ ี
3.อ.ชติวร  วราศริพิงศ์ 
 

งานวจิยั 
1.วฒันธรรมการคา้จนี  กรณศีกึษาทีม่าของแนวคดิและวธิปีฏบิตัตินใน
การเจรจาธุรกจิกบัชาวจนี 
2.โครงการ “การพฒันาและการจดัการมรดกทางวฒันธรรม ：กรณี
อุตสาหกรรมเครือ่งกระเบือ้งจิง่เต๋อเจิน้ (Jingdezhen)มณฑลเจยีงซ”ี 

 
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 

1.ผศ.ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรพัย ์
 

งานวจิยั 
1.การปรบัตวัของผูป้ระกอบการเฟอรน์ิเจอรข์นาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SME) ในภาคเหนือ ภาคใต้ การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
กรณศีกึษา จ.เชยีงใหม ่และล าปาง 

2.ผศ.ธรีภทั  ชยัพพิฒัน์ 
 

งานวจิยั 
1. “สุราพืน้บา้น” ภาพสะทอ้นของกระบวนการเรยีนรู ้การปรบัตวัและ
ความสมัพนัธแ์บบใหม่ภายใต้ กระแสการเปลีย่นแปลงจากนโยบายรฐั 
กรณีศกึษา : หมู่บา้นหว้ยหมา้ย ต าบลหว้ยหมา้ย อ าเภอสอง จงัหวดั
แพร ่
2.โมง้-ลัง้-ลวง: อตัลกัษณ์คนหาปลาบนแม่น ้าโขงและการปรบัตวัเพื่อ
ความอยู่รอดภายหลงัการสร้างเขื่อนของจนี ศึกษาบรเิวณพรมแดน
ไทย-ลาว ตอนบน 
ต ารา 
1.สงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มประเทศของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาค
ลุ่มแม่น ้าโขง  วนั/เดือน/ปีตีพิมพ ์: วนัที ่1  ตุลาคม 2551 บรษิทั         
มติเตอรก๊์อปป้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
บทความวชิาการ 
1.บทเรยีนจากการด าเนินงานด้านด้านการเสรมิสร้างพลงัผู้บรโิภค
ภาคเหนือศึกษากลุ่มเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ
จงัหวดัล าปาง 
2.สุราพืน้บา้น กระบวนการเรยีนรูแ้ละการปรบัตวั ภายต้กระแส
เปลีย่นแปลงจากนโยบายของรฐัศกึาชุมชนบา้นหว้ยหมา้ย ต าบลหว้ย
หมา้ย อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ 

3.อ.ศวิรนิ  เลศิภษูติ งานวจิยั 
1.กระบวนการขา้มรฐัจนีี่ส่งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิสงัคมต่อชุมชน
ชาวลาวในบ่อเตนิ 
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บทความวชิาการ 
1.The meaning of water and mountain for Tai Lue people in 
Sipsongpanna 
2. Dual Society in Sipsong Panna: Tai Lue society and ways of 
life under the China development policy since 1949 

 
 
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 

1.อ.รุง่นภา  เทพภาพ งานวจิยั 
1.กระบวนการเขา้สู่การค้ามนุษย ์กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารและ
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
2.การศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของเทศบาล
ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล าปาง 
3.การประเมินตนเองและติดตามการด าเนินงานของเทศบาลนคร
ล าปาง ปีงบประมาณ 2551 
4.การศึกษาและพฒันาตัวชี้วดัทุนทางสังคมและประชาสงัคม ปีที่ 1 
(2551-2552) 
5.การศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของเทศบาล
ต าบลลอ้มแรด อ าเภอลอ้มแรด จงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2551 
6.การศกึษาความเคลื่อนไหวทางการเมอืงและพฤตกิรรมการเลอืกตัง้ 
สมาชกิผูแ้ทนราษฎร 2550 กรณศีกึษาจงัหวดัแพร ่ 
7.กลไกการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ กรณีศกึษาจงัหวดั
เชยีงราย  
8.สถานภาพองคค์วามรูก้ารคา้มนุษยใ์นสงัคมไทย  
9.การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2552 
10.โครงการตดิตามผลการด าเนินงานความส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลนครล าปาง ปีงบประมาณ 
2552 
11.การส ารวจขอ้มูลและองค์ความรู้เกี่ยวกบัการแก้ไขปญัหาคนชาย
ขอบ กรณีคนจนเมอืงในชุมชนแออัดเปรยีบเทียบประเทศไทยและ
ประเทศเกาหล ี 
12.การประเมนิแผนพฒันาประจ าปี พ.ศ.2552 องค์การบรหิารส่วน
จงัหวดัล าปาง  
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อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 
13.การศกึษาและพฒันาตวัชี้วดัทุนทางสงัคมและประชาสงัคม ปีที่ 2 
(2552-2553) 
14.การคา้ชายแดน ภาพสะทอ้นประวตัศิาสตรส์มัพนัธไ์ทย-พม่า  
15.โครงการประเมนิผลการด าเนินงานของสมาคมพฒันาคุณภาพชวีติ
ของราษฎรและสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน ปีงบประมาณ 2553 
16.โครงการศึกษาวจิยักระบวนการทางสงัคม เพื่อก าหนดมาตรการ
สร้างเสรมิสุขภาวะประชาชนสูงวยั ได้รบังบประมาณสนับสนุนจาก
แผนงานเสรมิสร้างการเรยีนรู้กับสถาบนัอุดมศึกษาไทย เพื่อพฒันา
นโยบายสาธารณะทีด่ ี(TUHPP) 
บทความวชิาการ 
1.เด็กเสี่ย ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง ร่างกาย ความสาว และ
เงนิตรา  
2. "เพศสมัพนัธ์กับภาพสะท้อนอารมณ์ทางเพศของหญิงสาววยัรุ่น 
พนิิจผ่านกรณนีางฟ้าคนืเดยีว(One night stand) และเดก็เสีย่" 
แหล่งเผยแพร่  : ประชุมวชิาการเพศวถิศีกึษา ครัง้ที่ 3 เรื่อง จุด
เปลีย่นเรื่องเพศประเทศไทย ในวนัที ่15-16 ก.ย. 54 ณ โรงแรมเดอะ
รอยลัรเิวอร ์กทม. (หน้า 1-16) 
3. "ผูห้ญงิกบัความมัน่คงทางอาหาร" 

2.อ.ชยัวุฒ ิ บุญเอนก 
 

งานวจิยั 
1.วหิารไทลือ้เมอืงน่าน : รปูแบบและคตคิวามเชื่อ 
บทความวชิาการ 
1.วดัภมูนิทร ์วหิาร (อุโบสถ) : ขอ้สงัเกตเทคนิค ภูมปิญัาการออกแบบ
ก่อสรา้ง  
2. Dual Society in Sipsong Panna: Tai Lue society and ways of 
life under the China development policy since 1949 

3.อ.โอฬาร  รตันภกัด ี
 

งานวจิยั 
1. ภมูนิามของหมูบ่า้นในจงัหวดัล าพูน (2552) 
แหล่งเงินทุน : ทุนอุดหนุนการวจิยักองทุนวจิยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปี 2550  
แหล่งเผยแพร่ : บทความวจิยั โอฬาร รตันภกัด ีและวมิลศริ ิ กลิน่บุบ
ผา. (มกราคม – มถุินายน 2553). ภมูนิามของหมูบ่า้นในจงัหวดั
ล าพนู. วารสารมนุษยศาสตร ์(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร)์ ปีที ่17, 
ฉบบัที ่1 : น. 58 – 84. 
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อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 
2. ภมูนิามของหมูบ่า้นในจงัหวดัล าปาง (2552) 
แหล่งเงินทุน : ทุนอุดหนุนการวจิยังบประมาณแผ่นดนิ 
ประจ าปีงบประมาณ 2551 
แหล่งเผยแพร่ : บทความวจิยั  โอฬาร รตันภกัด ีและวมิลศริ ิกลิน่บุบ
ผา. (2552). ภมูนิามของหมู่บา้นในจงัหวดัล าปาง. วารสารอกัษร
ศาสตร ์(มหาวิทยาลยัศิลปากร) ปีที ่31, ฉบบัที ่2 : น. 26 – 61. 
บทความวชิาการ 
1.ลกัษณะของเพลงพืน้บา้นในเพลงรอ้งเล่นสมยัใหม่ 
แหล่งเผยแพร่  : วิทยาสารเกษตรศาสตร ์(สาขาสงัคมศาสตร)์            
ปีที ่30, ฉบบัที ่1 : น. 10 – 25. 
2.วรรณกรรมบทฝึกอ่าน : การศกึษาในฐานะแบบเรยีนภาษาไทย 
แหล่งเผยแพร่  : วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร ปีท่ี 9, ฉบบัท่ี 1 : 
น. 317 – 346. 
3. การศกึษานิทานภมูนิามหมูบ่า้นในจงัหวดัล าปาง 
แหล่งเผยแพร่  : โครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ -การวิจัย        
สายมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ครัง้ที ่5 ในวนัที ่28-29 ก.ค. 54  
ณ มหาวทิยาลยันเรศวร  จงัหวดัพษิณุโลก (หน้า 236-252) 
4. วถิชีวีติพืน้บา้นและประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่จากนิทานภูมนิามหมู่บา้น
ในจงัหวดัล าพนู 
แหล่งเผยแพร่ : การประชุม วชิาการระดบัชาต ิมนุษยศาสตรใ์น
ทศวรรษใหม่: พลวตัแห่งองค์ความรูก้บัพหุลกัษณ์ทางวฒันธรรม ใน
วนัที ่18-19 ส.ค. 54 
5.เพลงรอ้งเล่นสมยัใหม ่: การศกึษาในฐานะเพลงพืน้บา้นไทย 

 

อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 
1.รศ.ฝน  สุเอยีนทรเมธ ี
 

งานวจิยั 
1.การคา้ขายแดน : ภาพสะทอ้นประวตัศิาสตร ์
ความสมัพนัธ ์ไทย-พมา่ 
2.การศกึษาและพฒันาตวัชีว้ดัทุนทางสงัคมและประชาสงัคมปีที ่1 
3.การศกึษาและพฒันาตวัชีว้ดัทุนทางสงัคมและประชาสงัคมปีที ่2 
4.กลไกในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย ์       
จ.ล าปาง 
5.ความสมัพนัธ์ของอ านาจท้องถิน่และกลุ่มการเมอืงท้องถิน่ภายหลงั
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อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 
การเลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่โดยตรงในประเทศไทย จ.ล าปาง 
6. ติดตามประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลนครล าปางระยะ 3 ปี และ
ส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารของเทศบาลนคร
ล าปางปี 51 
7.แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลนครล าปาง 5 ปี (พ.ศ.2553-
2557) และแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ.2553-2555) 
8.โครงการศกึษาพฒันา Civil Society Index และ Socail Capital 
Index เพื่อการพฒันา 
9.โครงการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 
2552 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัล าปาง 
10.การตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานและส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนต่อการพฒันาของเทศบาลนครล าปาง ปีงบประมาณ 2552 
11.โครงการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อการใหบ้รกิารของ 
อบจ.ล าปาง 
12.โครงการศึกษาวิจยักระบวนการทางสงัคมเพื่อก าหนดมาตรการ
สรา้งเสรมิสุขภาวะประชากรสงูวยั 
13.โครงการวิจยัความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและปจัจัย
สนบัสนุนในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
14.โครงการศกึษาพฒันา Civil Society Index และ Social Capital 
Index เพื่อพฒันาประชาธปิไตย ปีที ่3 
ต ารา 
1.ประชาสงัคมและประชาธปิไตยทอ้งถิน่ (ครัง้ที ่1)  
วนั/เดือน/ปีตีพิมพ์ : วนัที่ 1  มนีาคม 2552 บรษิัทมติเตอร์ก๊อปป้ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
บทความวชิาการ 
1.การศกึษาและพฒันาตวัชีว้ดัทุนทางสงัคมละประชาสงัคม ปีที ่1 
2.การตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานและส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนต่อการพฒันาของเทศบาลนครล าปาง ปีงบประมาณ 2552 
3.รายงานการส ารวจความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อการให้บรกิาร
ของ อบจ.ล าปาง ประจ าปี 2552 
4.ขยะใตพ้รม : ภาพสะทอ้นปญัหาการคา้มนุษยแ์ละแนวทาง 
การสรา้งกลไกการท างาน 
5.อตัลกัษณ์-คนเหนือ-อตัลกัษณ์คนเหนือ 

2.อ.ดร.โขมส ี แสนจติต์ 
 

งานวจิยั 
1.ตราประจ าจงัหวดั : มุมมองจากสญัวทิยาสู่อตัลกัษณ์ความเป็นทอ้งถิน่
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(2555) 
แหล่งเงินทุน : ทุนอุดหนุนการวจิยั กองทุนวจิยั
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปี 2554 
2.การจดัการพืน้ทีแ่หล่งโบราณสถานในเขตอ าเภอเมอืงจงัหวดัล าปาง
(อยูร่ะหว่างการด าเนินการอนุมตั)ิ 
แหล่งเงินทุน : โครงการสนับสนุนการวจิยัและผลงานวชิาการของ
คณาจารย ์วทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปี 
2555 
3.โครงการวจิยัสถาบนัเรือ่ง “ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัสมัฤทธิ ์
ผลทางการเรยีนของนกัศกึษาวทิยาลยัสหวทิยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง (2548) 
แหล่งเงินทุน : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปี 2547 
บทความวชิาการ 
1.การศกึษาประวตัศิาสตรเ์มอืงล าพนู ยคุหรภิุญไชย 
แหล่งเงินทุน :  
แหล่งเผยแพร่ :  
2.คตเิรือ่งอดตีพระพุทธ 28 พระองคใ์นพุกาม 
ช่วงเวลาท่ีเผยแพร่ :  2553  
แหล่งเผยแพร่ : วารสารมมุมองสหวทิยาการ ในหนึ่งทศวรรษ 2542-
2551 วทิยาลยัสหวทิยาการ รวบรวมบทความในโอกาสครบรอบ 10 ปี 
แห่งการสถาปนาวทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์หน้า
113-132 
3.รอ่งรอยขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ช่วงเวลาท่ีเผยแพร่ :  2555  
แหล่งเผยแพร่ : เอกสารรวมบทความหลงัการประชุม (Proceedings) 
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“อุบลวฒันธรรม ครัง้ที ่1 คน คา้ ขา้ว ใน
ลุ่มน ้าโขง”. เชยีงใหม่: แมก๊ซพ์ริน้ติง้, 411-429  
4.ตราประจ าจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ช่วงเวลาท่ีเผยแพร่ :  2553  
แหล่งเผยแพร่ : วารสารเพชบุระ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ ปีที ่1 ฉบบัที ่1 ตุลาคม-มนีาคม 2553, 
หน้า 69-76 
5. Kheun-Thao-Thang-Si Ritual: from Semiology to Buddhist’s 
belief in Thailand 
ช่วงเวลาท่ีเผยแพร่ :  2554  
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แหล่งเผยแพร่ :  ในการน าเสนอบทความที ่Institute of Language 
and Culture Studies (ILCS) Royal University of Bhutan ระหว่าง
วนัที ่28 มถุินายน 2554-6 กรกฎาคม 2554 
6. Buddhism and the Beliefs of Local Spirits of Northern Thai 
Buddhists 
ช่วงเวลาท่ีเผยแพร่ :  2555  
แหล่งเผยแพร่ : ในการน าเสนอบทความที ่Buddhasravaka Bhiksu 
University – Anuradhapura ประเทศ Sri Lanka ในงาน International 
Buddhist Conference – 2012 ระหว่างวนัที ่17-19 กุมภาพนัธ ์2555 
7. เมยีงมา่นในละกอน 
ช่วงเวลาท่ีเผยแพร่ :  2545  
แหล่งเผยแพร่ : รฐัศาสตรส์าร ปีที ่23 ฉบบัที ่2(2545) หน้า 136-170 
8. การปรบัตัวของสล่าพื้นบ้าน ในบริบทของการท่องเที่ยว : 
กรณศีกึษาชาวบา้นบา้นหลุก อ าเภอแมท่ะ จงัหวดัล าปาง 
ช่วงเวลาท่ีเผยแพร่ :  2548  
แหล่งเผยแพร่ : เอกสารวชิาการล าดบัที ่41 หนงัสอืรวมบทความจาก
การประชุมประจ าปีทางมานุษยวทิยา ครัง้ที ่3 เรือ่งทบทวนภมูปิญัญา 
ทา้ทายความรู ้ของศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร (2548) หน้า 223-247. 

3.อ.ชยัยทุธ  ถาวรานุรกัษ์ งานวจิยั 
1.ยทุธศาสตรก์ารปรบัตวัของหมูบ่า้นชาตพินัธภ์ายใตน้โยบายการ
พฒันาและการท่องเทีย่วกรณศีกึษาอ าเภอ กลัยานิวฒันา จ.เชยีงใหม่
(2554-2555) 
บทความวชิาการ 
1.เรร่อ่นนอกกรอบ  ชวีติเยาวชนชายขอบในบรบิทการท่องเทีย่วเมอืง
เชยีงใหม่ 
2.การท่องเทีย่วประตสู่ความปรบัเปลีย่นสถานะของผูห้ญงิลซีอ 
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ภาคผนวก  2   ภาระงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 

ล าดบั รายนามอาจารย ์ ภาระงานสอนก่อนปรบัปรงุหลกัสูตร 
(ชัว่โมง:สปัดาห)์ 

ภาระงานสอนภายหลงัการปรบัปรงุ
หลกัสูตร 

(ชัว่โมง:สปัดาห)์ 
ป. ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป. ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1. นายพทิยา  สวุคนัธ ์ 8.16   8.16 5.25   5.25 
2. นางสาววราพร  แซ่จงึ 2.25   2.25 6   6 
3. นายชติวร  วราศริพิงศ ์ 1.50   1.50 7.50   7.50 
4. นางสาวกนกวรรณ  อู่ทองทรพัย ์ -   - 4.50   4.50 
5. นายธรีภทั  ชยัพพิฒัน์ 4.32   4.32 4.50   4.50 
6. นางสาวศวิรนิ  เลศิภูษติ 3.29   3.29 4.50   4.50 
7. นางสาวรุ่งนภา  เทพภาพ 6.19   6.19 6.75   6.75 

8. นายชยัวุฒ ิ บุญอเนก 4.88   4.88 6.00   6.00 

9. นายโอฬาร  รตันภกัด ี 9.00   9.00 20.25   20.25 

10. นางสายฝน  สเุอยีนทรเมธ ี 9.75   9.75 7.50   7.50 
11. นางสาวโขมส ี แสนจติต ์ 4.79   4.79 6.00   6.00 
12. นายชยัยุทธ  ถาวรานุรกัษ ์ 4.50   4.50 6.75   6.75 
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ภาคผนวก  3  แบบฟอรม์รายละเอียดในการเสนอขอปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูร 

 

การปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสงัคมศาสตร ์
 ฉบบัปี พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2556 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

1. หลกัสตูรฉบบัดงักล่าวนี้ไดร้บัทราบ/รบัรองการเปิดสอนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
เมือ่วนัที ่22 ตุลาคม 2552 

 
2. สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั ไดอ้นุมตักิารปรบัปรงุแกไ้ขครัง้นี้แลว้ ในคราวประชุมครัง้ที่12 /2555          

เมือ่วนัที ่24  ธนัวาคม 2555 
 
3. หลกัสตูรปรบัปรงุแกไ้ขนี้เริม่ใชก้บันกัศกึษารุ่นปีการศกึษา 2556 ตัง้แต่ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 

2556  เป็นตน้ไป 
 
4. เหตผุลในการปรบัปรงุแก้ไข 

 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งก าหนดให้หลกัสูตรที่มหาวิทยาลยัเปิดสอนอยู่แล้วต้องด าเนินการปรบัปรุง
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัประกาศฯ ดงักล่าวภายในปีการศกึษา 2556 

 
5. สาระในการปรบัปรงุแก้ไข 

 5.1 ปรบัปรงุหลกัสตูรโดยจดัท ารายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2  

 5.2 ปรบัเปลี่ยนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการในปจัจุบนั และเกณฑข์องสกอ. โดยเพิม่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ของ
แต่ละวชิาเอก ดงันี้  
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อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
หลกัสูตรฉบบั พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2556 

1. รศ.สายฝน  
สเุอยีนทรเมธ ี

- สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
มหาบณัฑติ (สงัคมวทิยา) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2540) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ  
(ศกึษาศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
(2536) 

1.รศ.สายฝน  
สเุอยีนทรเมธ ี

- สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
มหาบณัฑติ (สงัคมวทิยา) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2540) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ  
(ศกึษาศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
(2536) 

2. อ.ดร.พทิยา      
สวุคนัธ ์

- ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(สหวทิยาการ)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2550) 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ               
(การจดัการมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2540) 
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (สตัว
ศาสตร)์   
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล         
ภาคตะวนัออก (2536) 

2. อ.ดร. พทิยา    
สวุคนัธ ์

- ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(สหวทิยาการ)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2550) 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ               
(การจดัการมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2540) 
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (สตัว
ศาสตร)์   
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล         
ภาคตะวนัออก (2536) 

3. อ.วไิลลกัษณ์     
อยู่ส าราญ 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (สงัคม
วทิยาและมานุษยวทิยา) เกยีรติ
นิยมอนัดบั 2 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่(2546) 
-สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
มหาบณัฑติ (สงัคมวทิยา) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร(์2542) 

 3.อ.ดร.โขมส ี แสน
จติต ์

- ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(โบราณคดสีมยัประวตัศิาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2553) 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
(ภาษาและวรรณกรรมลา้นนา)
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2539) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2533) 

4. ผศ.ธรีภทั  
ชยัพพิฒัน์ 

-สง่เสรมิสขุภาพ (สขุภาพ) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่(2545) 
-ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ภมูภิาค
ศกึษา) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
(2541) 

  

5. อ.ทชัชกร บวัลอ้ม - บรหิารธุรกจิบณัฑติ  
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1)  
มหาวทิยาลยัพายพั(2550) 
- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัพายพั(2547) 
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อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรสาขาวิชาเอกจีนศึกษา 

 

หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2556 
1. อ.ดร.พทิยา  สวุคนัธ ์

 

- ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  (สหวทิยาการ)  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2550) 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  (การจดัการมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2540) 
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (สตัวศาสตร)์  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล           
ภาคตะวนัออก (2536) 

2. อ.วราพร  แซ่จงึ 

 

- Master of Education Curriculum and Teaching Methodology Beijing 
Language and Culture University (2554) 
- บญัชมีหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2546) 
- บญัชบีณัฑติ ( เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 )  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (2539) 

3. อ.ชติวร  วราศริพิงศ ์
 

- Master of Economics Yunnan University ประเทศจนี (2554) 
- อกัษรศาสตรบณัฑติ (ภาษาจนี) ( เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 ) 
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2551) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร)์   มหาวทิยาลยัรามค าแหง (2550) 

 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
 

หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2556 
1. ผศ.ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรพัย ์

 

- Master of Business Administration  Campbell University 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (2542) 
- สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาบณัฑติ ( เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 )
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2538) 

2. ผศ.ธรีภทั  ชยัพพิฒัน์ 
 

- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ภูมภิาคศกึษา)   มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2545) 
- รฐัศาสตรบณัฑติ   (ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศและระบบการเมอืง
เปรยีบเทยีบ) มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  (2551) 
- ศกึษาศาสตรบณัฑติ  (การสง่เสรมิสขุภาพและสขุศกึษา) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2541) 

3. อ.ศวิรนิ  เลศิภูษติ 

 

- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ   (ภมูภิาคศกึษา) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2549) 
- รฐัศาสตรบณัฑติ  (การระหว่างประเทศ)มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2542) 
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อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
 

หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2556 
1. อ.รุ่งนภา  เทพภาพ 

 

- สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑติ (สงัคมวทิยา) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2549) 
- สงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ ( เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ (2545) 

2. อ.ชยัวุฒ ิ บุญเอนก 

 

- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ) มหาวทิยาลยัศลิปากร (2549) 
- คุรุศาสตรบณัฑติ (ศลิปศกึษา)  (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 )  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่(2540) 

3. อ.โอฬาร  รตันภกัด ี - อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ (ภาษาไทย)  มหาวทิยาลยัศลิปากร (2548) 
- อกัษรศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) ( เกยีรตนิิยมอนัดบั 1)  
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2543) 

 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
 

หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2556 
1. รศ.สายฝน  สเุอยีนทรเมธ ี - สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑติ (สงัคมวทิยา) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2540) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (ศกึษาศาสตร)์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(2536) 

2. อ.ดร.โขมส ี แสนจติต ์ - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (โบราณคดสีมยัประวตัศิาสตร)์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
(2553) 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ภาษาและวรรณกรรมลา้นนา)
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2539) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2533) 

3. อ.ชยัยุทธ  ถาวรานุรกัษ ์ - นิเทศศาสตรมหาบณัฑติ (วาทวทิยา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2552) 
- นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2547) 

 5.3 ปรบัปรงุรายวิชาศึกษาทัว่ไป  
    1) วชิาศกึษาทัว่ไปสว่นที ่1 
   1.1) ปรบัวิชา มธ.100 พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  เป็นวิชาบงัคบัเพิม่        
ในวชิาศกึษาทัว่ไปส่วนที ่1 และปรบัลดจ านวนหน่วยกติของวชิามธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์ มธ.120                      
สหวทิยาการสงัคมศาสตร์  และมธ.130   สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จากวชิาละ 3  หน่วยกติ 
เป็นวชิาละ 2 หน่วยกติ 

   1.2) หมวดคณิตศาสตร ์เพิม่วชิา มธ.153 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พรอ้ม
ทัง้ปรบัขอ้ก าหนดของการศกึษาวชิาในหมวดดงักล่าว จาก ใหเ้ลอืกศกึษาวชิา มธ.151 คณิตศาสตรท์ัว่ไประดบั
มหาวทิยาลยั หรอื มธ. 155 สถติพิืน้ฐาน เป็น เลอืกศกึษาวชิา มธ.151 คณิตศาสตรท์ัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั 
หรอื มธ.153 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์หรอื มธ. 155 สถติพิืน้ฐาน 
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  1.3) หมวดภาษา ปรบัปรงุเนื้อหาวชิา 3 วชิา  

หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2552 หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2556 
สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 
วชิาบงัคบักอ่น  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 

เป็นการศกึษาเสรมิทีม่ไิดห้น่วยกติ  (Non-Credit)    
เพื่อช่วยนักศกึษาทีม่พีืน้ฐานความรูภ้าษาองักฤษยงัไม่
สงูพอทีจ่ะเขา้ศกึษาในระดบัพื้นฐานได้  (รายงานผล
การศกึษาระบุเพยีงใชไ้ด้ (S) หรอืใชไ้ม่ได้  (U) และจะ
ไม่น าไปคดิรวมกบัจ านวนหน่วยกติทัง้หมด  หรอื
ค านวณคา่ระดบัเฉลีย่) 

ทบทวนความรู้ภาษาองักฤษพื้นฐาน โดยเน้นการ
ทบทวนความรูท้างไวยกรณ์ การฟงั การพูด ระดบัต้น
และการอา่นบทความสัน้ๆ 

วชิาบงัคบักอ่น  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 

เป็นวชิาเสรมิทีม่ไิด้คดิหน่วยกติ  (Non-Credit)    
เพือ่ชว่ยนกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานความรูภ้าษาองักฤษยงัไม่
สงูพอทีจ่ะเขา้ศกึษาในระดบัพืน้ฐานได้  (รายงานผล
การศกึษาระบุเพยีงใชไ้ด้ (S) หรอืใชไ้ม่ได้  (U) และจะ
ไม่น าไปคดิรวมกบัจ านวนหน่วยกติทัง้หมด  หรอื
ค านวณคา่ระดบัเฉลีย่) 

หลักสูตรเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรบั
นักศกึษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นชวีติจรงิทัง้ 4 
ทกัษะ คอื ฟงั  พดู อา่น เขยีน 

สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 
วชิาบงัคบัก่อน :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา หรอืสอบ สษ.070 ได้
ระดบั  S 
      ศกึษาและฝึกฝนภาษาองักฤษทัง้สีท่กัษะ คอื ฟงั  

พดู อา่น และเขยีนโดยการพดูระดบักลางและ การอา่น
บทความทีม่คีวามยาวขึน้ 

วชิาบงัคบัก่อน :  สษ. 070หรอื ก าหนดจากการจดั
ระดบัความรูภ้าษาองักฤษของสถาบนัภาษา  
 
      หลกัสตูรระดบักลางเพือ่สง่เสรมิทกัษะฟงั พดู 
อา่น เขยีน แบบบรูณาการ รวมทัง้เตรยีมความพรอ้ม
นกัศกึษาส าหรบัการเรยีนภาษาองักฤษในระดบัที่
สงูขึน้ 

สษ.172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 สษ.172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 
วชิาบงัคบัก่อน :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา หรอืสอบ สษ.071 ไดไ้ม่
ต ่ากว่าระดบั D 
      ศกึษาและฝึกฝนภาษาองักฤษทัง้สีท่กัษะ โดยเน้น 

การฝึกฟงัขา่ว บทสทนา และเน้นการอา่นบทความทีย่าก 
ขึน้และฝึกการเขยีนระดบัยอ่หน้า 

วชิาบงัคบัก่อน  : สษ. 171 หรอื  ก าหนดจากการจดั
ระดบัความรูภ้าษาองักฤษของสถาบนัภาษา   
 
        หลกัสตูรระดบักลางสงู เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศกึษา
ใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่
ซบัซ้อนกว่าในวชิาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้น
ทกัษะการพดูและการเขยีน 

  2)วชิาศกึษาทัว่ไปสว่นที ่2  

  2.1) ปรบัขอ้ก าหนดการศกึษา จาก บงัคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ และบงัคบัเลอืก 2 วชิา 6 
หน่วยกติ เป็น บงัคบั 2 วชิา 3 หน่วยกติ และบงัคบัเลอืก 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
  2.2) เพิม่วชิา สษ.295 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 1 เป็นวชิาบงัคบั 

   2.3) เพิม่วชิา อซ.125 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน เป็นวชิาบงัคบัเลอืก  
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  2.4) ปรบัปรงุเนื้อหา  1 วชิา  
หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2552 หลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2556 

มธ.111 ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร ์ 
สงัคม และวฒันธรรม 

มธ.111  ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร ์ 
สงัคม และวฒันธรรม 

ภมูหิลงัของสงัคม วฒันธรรม และภมูปิญัญาไทยตัง้แต่ 
อดตี สยามประเทศ จนถงึประเทศไทย มุง่เน้นประเดน็ 
การสรา้งเอกลกัษณ์ไทย และทศิทางการพฒันาของ 
สงัคมและวฒันธรรมไทย ในบรบิทแหง่โลกาภวิฒัน์      

ภมูหิลงัของสงัคม วฒันธรรม และภมูปิญัญาไทยตัง้แต่ 
อดตี สยามประเทศ จนถงึประเทศไทย มุง่เน้นประเดน็ 
การสรา้งเอกลกัษณ์ไทย และทศิทางการพฒันาของ 
สงัคมและวฒันธรรมไทย ในบรบิทแหง่โลกาภวิฒัน์  
 “มกีารศกึษานอกสถานที"่ 

  5.4 ปรบัปรงุวิชาเฉพาะ 

   5.4.1) ปรบัจ านวนหน่วยกติของวชิาแกน (43 หน่วยกติ) ซึ่งประกอบด้วยวชิาพื้นฐาน 
สหวทิยาการ จาก 24 หน่วยกติ เป็น 27 หน่วยกติ วชิาภาษา จาก 12 หน่วยกติ เป็น 6 หน่วยกติ และวชิาฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏบิตัแิละภาคนิพนธ ์จาก 7 หน่วยกติ เป็น10 หน่วยกติ โดยมกีารเปลีย่นแปลงรายวชิาดงันี้ 

   (1) วชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ 

   - ปิดวชิา 1 วชิา คอื สส.202 โลกาภวิตัน์และวฒันธรรมขา้มพรมแดน   

   - ปรบัปรงุวชิารวม 3 วชิา ดงันี้ 

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 

ปรบัชือ่วชิา 1 วชิา  
-สส.205 บรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ -สส.205 การบรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ 

ปรบัชือ่วชิา และค าอธบิายวชิา 2 วชิา  

สส.206 นิเวศวทิยาและสิง่แวดลอ้ม สส.206 สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา 

   ลกัษณะ ความสมัพนัธ ์ ของระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้ม  
โ ค ร งสร้ า ง แ ละห น้ าที่ ข อ ง ร ะบบนิ เ วศธ รรมชาต ิ           
การเปลี่ยนแปลงสมดุลในระบบนิเวศ การปรับตัวของ
สิง่มชีวีติต่อการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อม  แรงกดดนั
ของประชากรต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ผลกระทบของการพฒันาทีม่ต่ีอคุณภาพสิง่แวดลอ้ม          

   ความสัมพันธ์ของการพัฒนาและคุณภาพของ
สิง่แวดลอ้ม โดยเน้นการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มโลก การ
เพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  พร้อมทัง้วิเคราะห์
สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มใน
ปจัจุบนั ทัง้ในระดบัท้องถิ่น ระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาค
และระดบัโลก 

 

สส.208 การวจิยัเบือ้งตน้ สส.208 ปรชัญาและวธิกีารศกึษาทางสงัคมศาสตร ์

   ปรชัญาและหลกัการส าคญัของการสรา้งองคค์วามรูท้าง
สงัคมศาสตร ์ตลอดจนจุดมุ่งหมายของการวจิยัทางสงัคม 
รวมทัง้ศกึษาถงึระเบยีบวธิวีจิยัตามแนวทางของการวจิยั
หลกั  2 แนวทาง คอื การวจิยัเชงิปรมิาณ และการวจิยัเชงิ
คุณภาพ ครอบคลุมตัง้แต่การก าหนดปญัหา การตัง้
ค าถามการวจิยั การออกแบบการวจิยั การวางแผนในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู และแนวทางในการวเิคราะหข์อ้มลู 

   ปรชัญาและหลกัการส าคญัของการสรา้งองคค์วามรูท้าง
สังคมศาสตร์ ตลอดจนจุดมุ่งหมายของการวิจัยทาง
สงัคมศาสตร ์รวมทัง้ศกึษาถงึระเบยีบวธิวีจิยัตามแนวทาง
ของการวจิยัเชงิคุณภาพ 
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   - เปิดวชิาเพิม่ 2 วชิา  โดยย้ายมาจากวชิาเลอืก 1 วชิา คอื สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณ
ทางสงัคมศาสตร์ (ชื่อเดมิ - สส.393 คอมพวิเตอรเ์พื่อการวจิยัและการท างานทางสงัคมศาสตร์) และเปิดวชิาเพิม่ 1 วชิา คอื 
สส.202 แนวคดิและทฤษฎทีางสงัคมศาสตร ์ 

   สส.202 แนวคิดและทฤษฎีทางสงัคมศาสตร ์

 พฒันาการ สาระส าคญั จุดเด่น และข้อวิจารณ์ของแนวคิด ทฤษฎีทางสงัคมวิทยา ครอบคลุมตัง้แต่
แนวคดิทฤษฎใีนยุคคลาสสกิจนถงึยุคปจัจุบนั ตลอดจนค่ายทฤษฎแีนวหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) 

   (2) วชิาภาษา  

    - ปรบัขอ้ก าหนด จาก บงัคบัศกึษาวชิาภาษาองักฤษ 2 วชิา คอื สส.271
ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์1 และ สส.272 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์2  และบงัคบัเลอืก 2 วชิา 
จาก วชิาสส.371 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร และ สส.372 ภาษาองักฤษเพือ่การประกอบอาชพี หรอื จน.171 
ภาษาจนี 1 และจน.172 ภาษาจนี 2  เป็น เลอืกศกึษาภาษาใดภาษาหนึ่ง 2  วชิา คอื สส.271 ภาษาองักฤษ
ส าหรบัสงัคมศาสตร์ 1 และ สส.371 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร หรอื จน.171 ภาษาจนี 1 และจน.172 
ภาษาจนี 2  

    - ปิดวชิา สส.272 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์2   

    - ปรบัปรงุรายวชิารวม 2 วชิา  

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
ปรบัรหสัวชิา ค าอธบิายวชิา และเปลีย่นจากบงัคบัเลอืก 
เป็น เลอืก 2 วชิา  

 

-สส.372 ภาษาองักฤษเพือ่การประกอบอาชพี สส.381 ภาษาองักฤษเพือ่การประกอบอาชพี 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา สษ.172  

   เรยีนรู้ค าศพัท ์ วล ี ส านวน  และรูปประโยคเพื่อใชใ้น 
การอ่าน  และการเขยีนจดหมายสมัครงาน  การเขียน
ประวตัยิ่อ  และการเขยีนทีจ่ าเป็นในการท างานอื่นๆ  เช่น            
การเขียนบนัทึก  การประชุม เป็นต้น ตลอดจนฝึกพูด        
ในการสมัภาษณ์งาน การสรุปงาน 

   โครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารใน
ส านกังานและการตดิต่อธุรกจิ 

ปรบัรหสัวชิา 1  วชิา  
สส.371 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร (3) สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร (3) 
ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา ค าอธบิายวชิา และเปลีย่นจาก
บงัคบั เป็น บงัคบัเลอืก 1 วชิา  

 

สส.271 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์1 (3) สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์(3) 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา สษ.172 

ศกึษา  และฝึกฝน พฒันาทกัษะการอ่านประเภทต่างๆ ที่
ใชใ้นการอ่านบทความดา้น สงัคมศาสตร ์

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้สษ. 172 

ทกัษะการอ่านประเภทต่างๆ ทีม่เีนื้อหาดา้นสงัคมศาสตร์
และทกัษะการเขยีนความเรยีงประเภทต่างๆ 

   (3) วชิาฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัแิละภาคนิพนธ ์

    - ปิดวชิา 2 วชิา คอื สส.482 การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา และ 
สส.483. สหกจิศกึษา ซึง่เดมิก าหนดใหน้กัศกึษาวชิาเอกสหวทิยาการการจดัการการทอ่งเทีย่วและบรกิาร
สามารถเลอืกศกึษาแทนวชิา ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ และภาคนิพนธไ์ด ้  
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    - ปรบัปรงุรายวชิารวม 2 วชิา  

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
ปรบัรหสัวชิา และค าอธบิายวชิา  1 วชิา   
สส.381 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ 

   การฝึกประสบการณ์การท างานภาคปฏิบัติ โดยเปิด
โอกาสใหน้ักศกึษาเขา้ไปร่วมท างานในองคก์รของรฐัและ
เอกชน สถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยั บรษิทั องคก์รทาง
ธุรกจิ องค์กรพฒันาเอกชน (NGO) ชุมชน หรอืการลง
พืน้ที่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยต้องเลอืกศกึษา
ในหวัขอ้หรอืประเดน็ทีน่กัศกึษาสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขา
วิชาเอกของนักศึกษา  โดยมีการเขียนรายงาน
ประกอบการฝึกงาน (ฝึกภาคสนามประมาณ 135 ชัว่โมง) 

   การฝึกประสบการณ์การท างานภาคปฏิบัติ โดยเปิด
โอกาสใหน้ักศกึษาเขา้ไปร่วมท างานในองคก์รของรฐัและ
เอกชน สถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยั บรษิทั องคก์รทาง
ธุรกจิ หรอืองคก์รพฒันาเอกชน (NGO) โดยเลอืกศกึษา
ในประเดน็ทีน่กัศกึษาสนใจและเกีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาเอก 
โ ด ย มี ก า ร เ ขี ย น ร า ย ง า นป ร ะ ก อบ ก า ร ฝึ ก ง า น               
(ฝึกภาคสนามประมาณ 135 ชัว่โมง) 

ปรบัรหสัวชิา 1 วชิา  

สส.481 ภาคนิพนธ ์  สส.500 ภาคนิพนธ ์  

    - เปิดวชิาเพิม่ 1 วชิา คอื  สส.501 กระบวนการท างานในชมุชน  

 สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน 

 ชมุชนเมอืงและชนบทในประเดน็ต่าง ๆ ทัง้ฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การเมอืงการ
ปกครอง เศรษฐกจิและสงัคม สุขอนามยั ตลอดจนวฒันธรรมและภูมปิญัญา รวมถงึแนวทางการเขา้มามสี่วน
ร่วมในการท างานกบัชุมชนในลกัษณะต่าง ๆ โดยนักศกึษาจะต้องเขา้ไปใชช้วีติในชุมชนและเสนอรายงาน   
(ฝึกภาคสนามประมาณ 180 ชัว่โมง) 

  5.4.2) ปรบัปรุงวชิาเอก จ านวน 4 สาขาวชิาเอก คอื สหวทิยาการจนีศกึษา สหวทิยาการ
อนุภาคลุ่มแม่น ้าโขงศกึษา สหวทิยาการการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม และสหวทิยาการการ
จดัการทอ่งเทีย่วและบรกิาร เป็นดงันี้  

   (1) ปรบัชือ่วชิาเอก โดยตดัค าว่าสหวทิยาการ  

   (2) ปรบัชื่อวชิาเอกการจดัการท่องเทีย่วและบรกิาร เป็น การพฒันาการท่องเทีย่ว
อยา่งยัง่ยนื  

   (3) ปรบัปรงุรายวชิาของวชิาเอกรว่มสาขาวชิาเอกจนีศกึษา และสาขาวชิาเอก
อนุภาคลุ่มแมน่ ้าโขงศกึษา  3 วชิา ดงันี้ 

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
ปรบัรหสัวชิา 3 วชิา   
สส.311 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายระหว่างประเทศ สส.321 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายระหว่างประเทศ 
สส.312 เอเชยีในบรบิทโลก สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก 
สส.313 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ สส.323การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
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   (4) ปรบัรายวชิาของวชิาเอกรว่มการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม และ
สาขาวชิาเอกการพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ดงันี้  

    - ปิดวชิา สส.316 การจดัการการปฏบิตักิารบรกิาร และยา้ยวชิา สส.325 
ทนุทางสงัคมและวฒันธรรม (วชิาเดมิ - สส.342 ทุนทางสงัคม วฒันธรรมและภมูปิญัญา)  ซึง่เดมิเป็นวชิาบงัคบั
เฉพาะเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม มาเป็นวชิาเอกรว่ม 

    - ปรบัปรงุรายวชิา 2 วชิา ดงันี้ 

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
ปรบัรหสัวชิา 2 วชิา   
สส.314 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา สส.324 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา 
สส.315 การบรหิารงานองคก์ร สส.326 การบรหิารงานองคก์ร 

   (5) ปรบัเพิม่จ านวนหน่วยกติ วชิาเอกบงัคบั จาก 21 หน่วยกติ เป็น 30 หน่วยกติ 
โดยแต่ละสาขาวชิาเอกมกีารปรบัปรงุรายวชิา ดงันี้ 

         (5.1) วชิาเอกจนีศกึษา  
         -ปรบัปรงุวชิา 7 วชิา 

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
ปรบัรหสัวชิา 1 วชิา   
สส.322 เศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองจนี สส.334 เศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองจนี 
ปรบัรหสัวชิา/ ชื่อวชิา และค าอธบิายวชิา 6 วชิา   
สส.321 ประวตัอิารยธรรมจนี  สส.333 ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี 
   ประวัติอารยธรรมยุคต่างๆ ของจีน ตัง้แต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยปัจจุบัน พัฒนาการของอารย
ธรรมจีนโบราณ  พัฒนาการทางสังคม  การเมืองการ
ปกครองของจีนใน       ยุคราชวงศ์  ตัง้แต่สมยัจักรพรรดิ
อ ง ค์ ส า คัญ  ทั ง้ ค ว าม รุ่ ง เ ร่ื อ ง แล ะค ว าม เ สื่ อ ม ใ น
ประวตัิศาสตร์จีน  จนกระทัง่ถึงสมยัการปลดแอกสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ.1949 

   ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมยุคต่างๆ ของจนี ตัง้แต่
สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์จนถงึสมยัปจัจุบนั พฒันาการของ
อารยธรรมจนีโบราณ พฒันาการทางสงัคม การเมอืงการ
ปกครองของจนีในยุคราชวงศ์ ทัง้ความรุ่งเรอืงและความ
เสื่อมในประวตัศิาสตรจ์นี จนกระทัง่ถงึสมยัการปลดแอก
สถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี ค.ศ.1949 

สส.373 ภาษาจนีส าหรบัสงัคมศาสตร ์1 สส.331 หลกัไวยากรณ์จนี 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา จน.172 

                  ทบทวนระบบเสยีงและสทัอกัษรจนีพนิอนิ 
เรียนรู้ค าศพัท์  ส านวน  และรูปประโยคที่มีเนื้อหาและ
ความรูเ้กี่ยวกบัพืน้ฐานการใชใ้นชวีติประจ าวนัของสงัคม
จนีในปจัจุบนั 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้จน.172 
โครงสรา้งไวยากรณ์จนีตัง้แต่ระดบัพื้นฐานจนถงึระดบัสูง 
โดยเน้นการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค า วลี และ
ประโยค   

สส.374 ภาษาจนีส าหรบัสงัคมศาสตร ์2 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้สส.373 หรอืไดร้บั

การอนุมตัจิากผูบ้รรยาย 
เรยีนรูค้ าศพัทแ์ละส านวน  รวมทัง้สามารถใชร้ปูประโยคที่
ซบัซอ้นขึน้ได ้โดยมสีาระเนื้อหาเน้นดา้นปรชัญา ศาสนา 
และวฒันธรรมจนี 

สส.332 ทกัษะการอ่านและเขยีนภาษาจนี 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้จน.172 

หลกัการเขยีนและฝึกทกัษะการเขยีน พรอ้มทัง้ฝึกทกัษะ
การอ่านจบัใจความและสรุปความจากบทความทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสงัคม วฒันธรรม การเมอืง การปกครอง และเศรษฐกจิ
ของจนี 
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หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
สส.421 จนีร่วมสมยั 
   การเปลี่ยนแปลงของสถาบนั และองค์กรต่างๆในทาง
สงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ ศาสนาและวฒันธรรมของจนี 
การสรา้งความเป็นหนึ่งเดยีวในสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นพหุ
สัง คมของปร ะ เทศจีน  ตลอดจนป ัญห าและกา ร
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรมของจนี
ในปจัจุบนั 

สส.335 สงัคมและวฒันธรรมจนีร่วมสมยั 
   สถาบันและองค์กรต่างๆ ในทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกจิ และวฒันธรรมของจนี   การสรา้งความเป็นหนึ่ง
เดียวในสภาพแวดล้อมที่เป็นพหุสงัคมของประเทศจีน 
ตลอดจนปญัหาและการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ 
และวฒันธรรมของจนีในปจัจุบนั 

สส.422 กฎหมายและวฒันธรรมการด าเนินธุรกจิในจนี 
   แนวคดิ ปรชัญาจนี วฒันธรรมจนี และทฤษฏสีงัคมนิยม
มาปรบัใช้ในการบริการธุรกิจ กฎระเบียบและกฎหมาย          
ที่เกี่ยวข้องกบัการค้าและการลงทุน ทัง้ในระดบัองค์กร
ธุรกิจ และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจ รวมทัง้การ
จดัตัง้องค์กรและการด าเนินธุรกิจในจีน  ตลอดจน
วฒันธรรมการด าเนินธุรกจิในจนี 
 

สส.431 กฎหมายและวฒันธรรมการด าเนินธุรกจิในจนี 
   แนวคดิปรชัญาและวฒันธรรมจนีทีม่ผีลกระทบโดยตรง
ต่อทศันคติในการด าเนินธุรกจิของผู้ค้าชาวจนี พร้อมทัง้
วฒันธรรมและการสรา้งความสมัพนัธ์ในการด าเนินธุรกจิ
ระหว่างผูค้้าชาวจนีกบัชาวต่างชาต ินอกจากนี้ยงัรวมถึง
การน าแนวคดิระบบสงัคมนิยมแบบจนี (Socialism with 
Chinese characteristics) มาปรบัใช้ในการด าเนินธุรกจิ 
พร้อมทัง้เรียนรู้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่
เกีย่วขอ้งกบัการคา้และการลงทุนในจนีทัง้ในระดบัองคก์ร
ธุรกจิและปฏสิมัพนัธร์ะหว่างองคก์รธุรกจิ 

สส.423 สมัมนาประเดน็จนีศกึษา  
    ป ร ะ เ ด็ น ป ัญห าที่ เ กี่ ย ว กับพัฒน า ก า ร  ค ว า ม
เปลี่ยนแปลง และความคิดสมัยใหม่ในจีน ทัง้ทางด้าน
การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม และประเด็น
ใหม่ ๆ  ใ นสัง คม จีน  เพื่ อ เ รีย นรู้  ท า คว าม เข้ า ใ จ            
การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การถกประเดน็ปญัหาต่างๆ 

สส.435 สมัมนาประเดน็จนีศกึษา  
    ประเดน็ปญัหาส าคญัหรอืประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกบั
การพฒันาหรอืความเปลีย่นแปลงของประเทศจนี ทัง้ดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดล้อม และ
ความสมัพนัธข์องกลุ่มประเทศจนีกบัสงัคมโลก 

 
           - เปิดวชิาเพิม่ 3 วชิา คอื สส.432 การเมอืงและนโยบายต่างประเทศของจนี 
สส.434 นิเวศวทิยาและปญัหาสิง่แวดลอ้มในจนี และสส.434 การคา้และการลงทนุจนี  
    สส.432 การเมืองและนโยบายต่างประเทศของจีน  

 การเมอืงและการต่างประเทศของจนี การด าเนินนโยบายความสมัพนัธ์ระหว่างจีนกับประเทศ
มหาอ านาจโลกทางการเมอืงและเศรษฐกจิ ประเทศก าลงัพฒันา และประชาคมอาเซยีน 

    สส.433 นิเวศวิทยาและปัญหาส่ิงแวดล้อมในจีน  

 ปญัหาดา้นนิเวศวทิยา และสิง่แวดล้อมของประเทศจนี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการ
พฒันาต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การใชท้ีด่นิ การตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์ และมลภาวะ ตลอดจน
ศกึษาผลกระทบของการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทต่างๆ ในจนี 

    สส.434 การค้าและการลงทนุจีน  

 สถานการณ์การคา้และการลงทนุในจนี นโยบายและกฎหมายทางการคา้และการลงทนุของจนี 
ตลอดจนความสมัพนัธท์างธุรกจิของจนีกบัต่างประเทศ 
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    (5.2) วชิาเอกอนุภาคลุ่มแมน่ ้าโขงศกึษา  

    - ปรบัวชิา สส.472 การพฒันาเมอืงและชนบทในกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่ม
แมน่ ้าโขง (รหสัเดมิตอื วส.432) ไปเป็นวชิาเลอืก 

    - ปรบัปรงุรายวชิา 6 วชิา  

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
ปรบัรหสัวชิา 1 วชิา   
สส.431 การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุ
ภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

สส.441 การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุ
ภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

ปรบัรหสัวชิา/ ชื่อวชิา และค าอธบิายวชิา 5 วชิา   
สส.331 ประวตัศิาสตรข์องกลุ่มประเทศในอนุภมูภิาคลุ่ม
แม่น ้าโขง 

สส.343 ประวตัศิาสตรข์องกลุ่มประเทศในอนุภมูภิาคลุ่ม
แม่น ้าโขง 

    พืน้ฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนอนุภูมิภาคลุ่ม
แมน่ า้โขง ตัง้แตย่คุสมยัแหง่ความเจริญรุ่งเรืองในอดตีของ
บริเวณพืน้ท่ีนี ้หรือยคุสมยัคลาสสคิ สมยัรัฐจารีต การเข้า
มาของลทัธิจกัรวรรดินิยม กระทัง่เข้าสูย่คุสมยัอาณานิคม 
โดยมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่มีต่อสังคมวงกว้าง และ
ผลกระทบที่มีตอ่กนัของอาณาจกัร/รัฐชาติ อนัเกิดขึน้จาก
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อความรู้สึก ความ
ไว้ใจและอคติที่เกิดขึน้ในยคุปัจจุบนั ซึง่เป็นสว่นส าคญัต่อ
การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในกลุ่มอนุ
ภมูิภาคลุม่แมน่ า้โขงในอนาคต 

    ประวตัศิาสตรใ์นประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ตัง้แต่
สมยัรฐัจารตี สมยัอาณานิคม และการก่อตวัของรฐัชาต ิ

สส.332 เศรษฐกจิและการเมอืงการปกครอง 
ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง  

สส.344 ภูมริฐัศาสตรแ์ละเศรษฐกจิสงัคมของกลุ่มประเทศในอนุ
ภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

    ลกัษณะและโครงสร้างเศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครอง เพื่อสร้างความ สมัพันธ์ระหว่างปจัจัยทาง
เศรษฐกจิการเมอืงการปกครอง ตลอดจนกระบวนการ
เปลีย่นแปลงของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง
นบัแต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 

   ปจัจยัทางภูมศิาสตร์ และความเชื่อมโยงกบัการพฒันา
ทางการเมอืงและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ศกึษาแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ 
ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศเหล่านี้ 

สส.333 อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงร่วมสมยั สส.345 วฒันธรรมและสงัคมของกลุ่มประเทศ 
ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

   ศึกษา  วิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดระเบียบและ
การเปลีย่นแปลงของสถาบนัตา่งๆในทางสงัคม  การเมือง  
ศาสนาและวัฒนธรรม  อีกทัง้ศึกษาถึงบทบาทของ
วัฒนธรรมใน  การสร้างสรรค์สังคม  เศรษฐกิจและ
การเมืองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง  
นอกจากนีย้ังเรียนรู้เก่ียวกับลกัษณะเด่นของวัฒนธรรม
ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้ โขง  เมื่ อ
เปรียบเทียบกบัวฒันธรรมอื่นๆ  ตลอดจนศึกษาถึงปัญหา
ทางสงัคมและวฒันธรรม   ในอนุภมูิภาคลุม่แม่น า้โขงใน
ปัจจบุนั 
 
 
 

   สถาบันและองค์กรต่างๆ ในทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมของประเทศลุ่มแม่น ้ าโขง 
ตลอดจนประเด็นปญัหาและการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
เศรษฐกจิ และวฒันธรรมของประเทศลุ่มน ้าโขงในปจัจุบนั 
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หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
สส.334 นิเวศวทิยาในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง สส.442 นิเวศวทิยาและปญัหาสิง่แวดลอ้มใน 

อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 
   ประวตัแิละแนวคดิในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง 
ผลกระทบจากการพัฒนาต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทัง้ ในการด้านการใช้ที่ดินในการท า
การเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน ้ า 
ทรพัยากรแร่ธาตุ และมลภาวะสิง่แวดลอ้มในประเทศอนุ
ภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

   ปญัหาดา้นนิเวศวทิยา และสิง่แวดลอ้มของประเทศในอนุ
ภูมภิาคลุ่มน ้าโขง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการ
พฒันาต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การใชท้ี่ดนิ 
การตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์ตลอดจนศกึษาผลกระทบของการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ ใน
ประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

สส.433 สมัมนาประเดน็อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงศกึษา สส.445 สมัมนาประเดน็อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงศกึษา 
   ประเดน็ปญัหาส าคญัหรอืประเดน็ที่น่าสนใจเกีย่วกบั
การพฒันาหรอืความเปลีย่นแปลงของกลุ่มประเทศในอนุ
ภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงกบัสงัคมโลก รวมถงึ
บทบาทของไทยในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

   ประเดน็ปญัหาส าคญัหรอืประเดน็ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัการ
พฒันาหรอืความเปลีย่นแปลงของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้าโขง 
ทัง้ด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดล้อม 
และความสมัพนัธ์ของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้าโขงกบัสงัคม
โลก 

 

    - ยา้ยวชิาเลอืกมาเป็นวชิาบงัคบั 2 วชิา คอื สส.342 บรหิารธุรกจินานาชาต ิ
และสส.444 การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิส ์  

    - เปิดวิชาเพิม่ 2 วิชา คอื สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเรื่องอนุ
ภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง และสส.443 จนีโพน้ทะเลในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 

    สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเร่ืองอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง  
วชิาบงัคบักอ่น : สอบไดว้ชิา สษ.172  

 เรยีนรูค้ าศพัท์ วล ีส านวน และรูปประโยคเพื่อใชใ้นการอ่านบทความภาษาองักฤษทีม่เีนื้อหา
เกีย่วขอ้งกบัอาณาบรเิวณศกึษา โดยเน้นไปทีอ่นุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

    สส.443 จีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 พฒันาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และ วฒันธรรมของชุมชน
ชาวจนีโพน้ทะเลในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

    (5.3)  วชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  

    - ปิดวชิา 2 วชิา คอื สส.441 การบรหิารงานทางสงัคมและวฒันธรรมเพือ่
การพฒันา และสส.442 การวจิยัทางสงัคมและวฒันธรรม 

    - ปรบัวชิา สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม (ชื่อเดมิ - สส.342 ทุนทางสงัคม 
วฒันธรรมและภมูปิญัญา)  ไปเป็น วชิาบงัคบัร่วม  และน าวชิาเลอืก สส. 452 ชาตพินัธ ์รฐั และโลกาภวิตัน์            
มาก าหนดเป็นเอกบงัคบั 
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    - ปรบัปรงุรายวชิา 4  วชิา  
 

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
ปรบัรหสัวชิา/ ชื่อวชิา และค าอธบิายวชิา 4 วชิา   
สส.341 คตชินวทิยา สส.351 คตชินและวถิชีวีติพืน้บา้น 
   ความหมาย พฒันาการ ขอบขา่ย ประเภท และลกัษณะ
ของคติชนวิทยา ทัง้วรรณกรรมมุขปาฐะ (Verbal 
Folklore) วัฒนธรรมวัตถุ (Material Folklore) 
การละเล่นและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (Performing 
Folklore) รวมไปถึงความเชื่อและประเพณีพิธีกรรม
พืน้บา้น (Customary Folklore) ตลอดจนการบูรณา
การคติชนวทิยากบัศาสตร์แขนงอื่นๆ และความสมัพนัธ์
ระหว่างคติชนวิทยากบัการจดัการทรพัยากรทางสงัคม
และวฒันธรรม 

   ความหมาย พฒันาการ ขอบขา่ย ประเภท และลกัษณะ
ของคติชนและวิถีชีวิตพื้นบ้าน ทัง้วรรณกรรมมุขปาฐะ 
วฒันธรรมวัตถุ การละเล่นและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
รวมไปถึงความเชื่อและประเพณีพธิกีรรมพืน้บ้าน อกีทัง้
การบูรณาการคติชนและวิถีชีวิตพื้นบ้านกบัศาสตร์และ
ศลิป์แขนงอื่นๆ ตลอดจนการจดัการทรพัยากรทางสงัคม
และวฒันธรรม 

สส.343 กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคม สส.352 กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคม 
   ลกัษณะ เอกลกัษณ์ และบทบาทของกลุ่ม องค์กร และ
เครือขา่ยทางสงัคม ทัง้ในระดบัชมุชน ระดบัชาติ และระดบั
นานาชาติ การสร้างและการพัฒนาเครือข่าย ภาคีความ
ร่วมมือ รวมถึงการเสริมพลงัขององค์กรต่างๆ อนัจะน าไปสู่
กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่
สง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงและการจดัการ 
 
 

   แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของกลุ่ม เครือข่าย
ทางสังคม และองค์กรภาคประชาชนความส าคัญและ
ความจ าเป็นของกลุ่ม กระบวนการพัฒนากลุ่มและ
เครอืข่ายสู่การสร้างองคก์รภาคประชาชน การเสรมิพลงั 
การหนุนเสริมทางสงัคม การสร้างและพฒันาเครือข่าย 
ภาคคีวามร่วมมอื รวมถงึการเสรมิพลงัขององคก์รต่าง ๆ 
อนัจะน าไปสู่กระบวนการขบัเคลื่อนทางสงัคม  เศรษฐกจิ 
การเมอืง ทีส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและการจดัการ 

สส.344 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม สส.354 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและ 
วฒันธรรม 

   พฒันาการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรพัยากร
ทางสงัคมและวฒันธรรม ทัง้ในระดบัประเทศและระดับ
นานาชาติ รวมถงึบทบาทของภาครฐั องค์กร หน่วยงาน 
และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการทรัพยากร
ทางสงัคมและวฒันธรรม  และผลกระทบจากการพฒันา
และการจดัการในรูปแบบต่างๆ ทัง้นี้นักศกึษาจะต้อง     
ลงพื้นที่จริง ในการศึกษาและท ารายงานเพื่ อเสนอ                
ตวัแบบในการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 

   พฒันาการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรพัยากร
ทางสงัคมและวฒันธรรม ทัง้ในระดบัประเทศและระดับ
นานาชาติ รวมถงึบทบาทของภาครฐั องค์กร หน่วยงาน 
และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบจากการ
พฒันาและการจดัการในรปูแบบต่างๆ 

สส.443 สมัมนาประเดน็การจดัการทรพัยากรทางสงัคม
และวฒันธรรม 

สส.455 สมัมนาประเดน็การจดัการทรพัยากรทางสงัคม
และวฒันธรรม 

   ประเด็นปัญหาส าคญัหรือประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวกบัการ
จัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการใช้
แนวคิด ทฤษฏี มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์
ปรากฏการณ์     จนน าไปสู่การน าเสนอประเด็นปัญหาใน
รูปแบบเวทีสมัมนา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การถกประเด็นปัญหาต่างๆ โดยนักศึกษาต้องจัดท า
รายงานการศึกษา รวมทัง้ ข้อสรุปจากการสัมมนา
ประกอบด้วย   

   ประเด็นปญัหาส าคญัหรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม โดยการใช้
แนวคิดทฤษฏีมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ จนน าไปสู่การน าเสนอประเด็นปญัหาใน
รูปแบบเวทสีมัมนา รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
และการถกประเดน็ปญัหาต่างๆ 
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    - เปิดวชิาเพิม่ 5 วชิา ไดแ้ก ่

    สส.353 ล้านนาศึกษา   

 การกอ่ตวัและพฒันาการทางสงัคมวฒันธรรม ศลิปวทิยาการ ภมูปิญัญา ระบบเศรษฐกจิ การเมอืง
การปกครองของชุมชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศใกล้เคยีงที่มคีวามสมัพนัธ์กนั ความ
รุง่เรอืงของรฐัอาณาจกัรจนกระทัง่ถงึยุคสิน้สุดอ านาจของเจา้ผูค้รองนครต่าง ๆ ในลา้นนา   การผนวกรวมกบั
รฐัส่วนกลาง การเปลี่ยนแปลงและการล่มสลายของล้านนา รวมทัง้การจัดการทรัพยากรทางสงัคมและ
วฒันธรรมเพือ่ฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรมและเกยีรตภิมูลิา้นนา เพือ่การพฒันาทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ 

    สส.355 การส่ือสารเพ่ือการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 

 หลกั แนวคดิ ทฤษฎใีนการสื่อสารขัน้ตน้ กจิกรรมการสื่อสาร สถานการณ์การสื่อสาร บรบิทการ
สื่อสาร องค์ประกอบการสื่อสาร เครื่องมือการสื่อสาร กลยุทธ์การจัดการการสื่อสาร การตลาดและการ
ประชาสมัพนัธ ์เพือ่การพฒันาทกัษะดา้นการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมในยคุโลกาภวิตัน์ 

    สส.451 ประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดีชุมชน 

 แนวคิด คุณค่าและความส าคญัของประวัติศาสตร์และทรพัยากรทางโบราณคดี การบูรณาการ
ประวตัศิาสตรเ์พือ่การจดัการทรพัยากรทางโบราณคด ีการมสีว่นรว่มของชมุชนทีม่ตี่อการจดัการประวตัศิาสตร์
และทรพัยากรทางโบราณคดอียา่งยัง่ยนื 

    สส.453 อตุสาหกรรมวฒันธรรม 

 พฒันาการของอุตสาหกรรมวฒันธรรมในสงัคมตะวนัตกและสงัคมตะวนัออก วฒันธรรมในฐานะ
ปรมิณฑลใหมแ่หง่ความรว่มมอืระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาค และระดบันานาชาต ิบทบาทขององคก์ารระหว่าง
ประเทศในการสรา้งความหลากหลายทางวฒันธรรม การสรา้งรายไดจ้ากวฒันธรรมและอตุสาหกรรมวฒันธรรม 
รวมทัง้การสรา้งพืน้ทีใ่หแ้กส่นิคา้ทางวฒันธรรม 

    สส.454 พิพิธภณัฑศึ์กษา   

 ประวตัคิวามเป็นมา แนวคดิ บทบาท จุดมุง่หมายของการจดัตัง้พพิธิภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ  วธิกีาร
จดัแสดง การเกบ็รกัษาและการจดักจิกรรมของพพิธิภณัฑ์ จรรยาบรรณของพพิธิภณัฑแ์ละบุคลากรพพิธิภณัฑ์ 
กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นพพิธิภณัฑ์ 

    (5.4) วชิาเอกการพฒันาการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  

    - ปิดวชิา 2 วชิา คอื สส.451 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศใน
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและบรกิาร และสส.452การวจิยัเพือ่การพฒันาการทอ่งเทีย่วและบรกิาร 

    - ปรบัปรงุรายวชิา 5  วชิา  

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
ปรบัรหสัวชิา และชื่อวชิา 1 วชิา   
สส.351 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร สส.361 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
ววิฒันาการการท่องเทีย่วของประเทศไทยและนานาชาติ
ในแต่ละยุค  องคป์ระกอบ และรูปแบบของการท่องเทีย่ว
และบริการ  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทัง้ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ   มาตรฐานการท่องเที่ยว  
รวมทัง้การตลาดการท่องเที่ยวระดับต้น  โดยเน้น
เปรยีบเทยีบประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น 

   วิวัฒนาการการท่องเที่ยวของประเทศไทยและ
นานาชาติในแต่ละยุค องค์ประกอบและรูปแบบของการ
ท่องเทีย่วและบรกิาร องคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเทีย่ว
ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ มาตรฐานการท่องเทีย่ว 
รวมทัง้การตลาดการท่องเที่ยวระดับต้น โดยเน้น
เปรยีบเทยีบประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น 
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หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
ปรบัรหสัวชิา/ ชื่อวชิา และค าอธบิายวชิา 4 วชิา   
สส.352 การจดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื สส.463 การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
   แนวคิด ทฤษฎี และจดุมุง่หมายการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 
การสร้างสมดลุระหวา่ง   เจ้าบ้านและผู้มาเยอืน การจดัการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สมดุลกับความสามารถในการ
รองรับของพืน้ที่ ตลอดจนความส าคญั บทบาท และความ
ร่วมมือเชิงพหุภาคี ความสอดคล้องของนโยบายของรัฐ 
รวมทัง้การวางแผนและการสร้างนโยบายการพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน  โดยเน้นให้เห็นกลไกลทางความคิดที่
เป็นระบบ ขัน้ตอนการวางแผน การก าหนดนโยบาย
พฒันาการทอ่งเที่ยวทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ ไปจนถึง
ระดบันานาชาติ   
 
 

   แนวคิด ทฤษฎี และจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ยนื ผลกระทบของการท่องเทีย่วภายใตเ้งื่อนไขของการ
พฒันากระแสหลกัต่อบรบิทแวดลอ้มต่างๆ การสรา้งสมดุล
ระหว่างเจา้บา้นและผูม้าเยอืน การจดัการทรพัยากรการ
ท่องเที่ยวให้สมดุลกับความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่ จริยธรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนความส าคัญ 
บทบาท และความร่วมมือเชิงพหุภาคี ความสอดคล้อง
ของนโยบายของรฐั รวมทัง้การวางแผนและการสร้าง
นโยบายการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื โดยเน้นให้
เหน็กลไกทางความคดิที่เป็นระบบ ขัน้ตอนการวางแผน 
การก าหนดนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวทัง้ในระดับ
ทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิไปจนถงึระดบันานาชาต ิ

สส.353 การจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว สส.362 การจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว 
   แนวคดิการจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว  การด าเนินงานดา้น
ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของธุ รกิจ
ท่องเทีย่ว ความสมัพนัธข์องโครงสรา้งของธุรกจิท่องเทีย่ว  
ได้แก่  แหล่งท่องเที่ยว  การขนส่ง  โรงแรม  ที่พัก  
อาหารและเครื่องดื่ม  สนิค้าที่ระลึก  ธุรกิจน าเที่ยวและ
ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยว
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

   แนวคิดการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  การด าเนินงาน   
การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวของธุ รกิจท่องเที่ยว 
ความสมัพนัธข์องโครงสรา้งของธุรกจิท่องเทีย่ว ตลอดจน
ธุรกจิน าเทีย่วและธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

สส.354 การจดัการทรพัยากรเพือ่การท่องเทีย่วและ
บรกิาร 

สส.363 ทรพัยากรการท่องเทีย่ว 

   ลักษณะ ประเภท ของทรัพยากรทางวัฒนธรรม  
ธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม โดยเน้นการใช้ประโยชน์ใน
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมทัง้รูปแบบของการ
ท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรทางสังคม วัฒนธรรม  และ
สิ่งแวดล้อมเป็นฐาน การจัดการ การอนุรักษ์ และการ
พฒันาทรพัยากรเพื่อการท่องเทีย่วและบรกิาร 
 
 
 

   ความหมาย ความส าคญั ประเภท ลกัษณะของ
ทรพัยากรการท่องเทีย่วของไทยและของโลก เอกลกัษณ์ 
และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางประวตัศิาสตร์ ศลิปะ 
โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ปจัจยัทางภูมศิาสตร ์สิง่แวดลอ้ม และอุปสงค์
ของการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรการ
ท่องเทีย่ว การประเมนิศกัยภาพทรพัยากรการท่องเทีย่ว
เพื่อการพฒันาการอนุรกัษ์และการจดัการทรพัยากรการ
ท่องเทีย่วทีส่ าคญั 

สส.453 การจดัการการท่องเทีย่วและบรกิาร : การศกึษา
เฉพาะเรื่อง 

สส.465 สมัมนาประเดน็การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

   ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในประเด็น
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ   ซึ่งจะ
ประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆไป  ตัวอย่างหวัข้อ  ได้แก่  
การจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชน  การมสี่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆในการจัดการการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ เป็นตน้ 
 

   ประเด็นปญัหาส าคญัหรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน โดยการใช้แนวคิด
ทฤษฏมีาเป็นแนวทางในการศกึษาวเิคราะหป์รากฏการณ์
ทัง้ในระดับมหภาคและจุลภาค จนน าไปสู่การน าเสนอ
ประเด็นปญัหาในรูปแบบเวทีสัมมนา รวมถึงการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และการถกประเดน็ปญัหาต่างๆ 
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    - เปิดวชิาเพิม่ 5 วชิา ไดแ้ก ่
สส.364 ความสมัพนัธ์ระหว่างภมิูศาสตรก์บัการท่องเท่ียว 

ความสมัพนัธ์ระหว่างภูมศิาสตรก์บัการท่องเทีย่วในเชงินโยบาย  แนวคดิ ปจัจยัทางภูมศิาสตรท์ีช่่วย
ส่งเสรมิใหเ้กดิการท่องเทีย่ว รูปแบบในการจดัการการท่องเทีย่วแต่ละพืน้ทีท่างภูมศิาสตร์ทีส่อดคลอ้งกบัทีต่ัง้ 
การเขา้ถึง และสภาพแวดล้อม ผลกระทบจากการท่องเที่ยวทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนการแก้ไขปญัหาที่เกิดจาก               
การทอ่งเทีย่ว 
 

สส.365 สงัคมวิทยาการท่องเท่ียว  
ความหมาย หลกัการ และความส าคญัของสงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว  ตลอดจนการศกึษาถงึแนวคดิ 

ทฤษฎีทางสงัคมวิทยาที่เกี่ยวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจ วิพากษ์ ตรวจสอบกระบวนการคดิในการจดัการ
ท่องเทีย่ว การศกึษาพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว พรอ้มทัง้อภปิรายใหเ้หน็ประเดน็ทางสงัคมวทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง
การจดัการทอ่งเทีย่ว 
 

   สส.461 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงินิเวศ การจดัการและควบคุมผลกระทบของการท่องเทีย่วในระบบ

นิเวศ กระบวนการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศในระดบัพืน้ทีโ่ดยเน้นใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื 
 

สส.462 การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือการท่องเท่ียว 
แนวคดิ หลกัการ และการวางแผนเชงิกลยุทธ์ในการจดัการทรพัยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่ว ปญัหาของการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ บทบาทของภาครฐัและธุรกจิการท่องเทีย่วในการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ กระบวนการในการบรหิารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ การน ากล
ยทุธไ์ปปฏบิตั ิการควบคมุเชงิกลยทุธส์ าหรบัการทอ่งเทีย่ว 

 
    สส.464 นโยบายและแผนการจดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 

 ความหมาย แนวคดิ หลกัการ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม นโยบายภาครฐัและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
และปจัจยัทีส่่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื ตลอดจนศกึษาระเบยีบวธิปีฏบิตันิานาชาติ และ
การประยุกตใ์ชห้ลกัการกบัการด าเนินการจรงิ 

  5.4.3 ปรบัลดจ านวนหน่วยกติ และขอ้ก าหนดการศกึษาวชิาเลอืก จาก เลอืกจากรายวชิาใน
สาขาวชิาเอกอืน่ๆ หรอื เลอืกศกึษาจากรายวชิาทีก่ าหนดให ้จ านวน 6 วชิา จ านวน 21 หน่วยกติ เป็น เลอืก
อยา่งน้อย 4 วชิา 12 หน่วยกติ จากรายวชิาทีก่ าหนดให ้จ านวน 16 วชิา โดยปรบัรายวชิา ดงันี้ 

  - ปรบัปรงุรายวชิา 3 วชิา  

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
ปรบัรหสัวชิา/ชื่อวชิา และค าอธบิายวชิา  
สส.471 ภาษาองักฤษส าหรบัธุรกจิท่องเทีย่ว สส.377 ภาษาองักฤษเพื่อการจดัการการท่องเทีย่ว 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา สษ.172 
   โครงสร้างศัพท์ ส านวนภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว และศึกษาข้อมูลด้าน
ประวตัศิาสตร ์ภูมศิาสตร ์อารยธรรม วฒันธรรม ศลิปะ ที่
ส ัมพันธ์กับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว  ตลอดจน
พัฒนาทักษะให้สามารถน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเทีย่วต่างๆ เป็นภาษาองักฤษได ้
 

   โครงสร้างค าศัพท์ส านวนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกบัการท่องเที่ยว และพฒันาทกัษะในการให้ขอ้มูล
เกีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ได ้
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หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
สส.472 ภาษาจนีส าหรบัสงัคมศาสตร ์3 สส.472 ภาษาจนีเพื่อการประกอบอาชพี 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้สส.374หรอืไดร้บั
การอนุมตัจิากผูบ้รรยาย 
   เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน และวลีเฉพาะทาง ที่มีสาระ
เนื้อหาเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองจีน และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศของจนีในปจัจุบนั 
 
 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้จน. 172 
   ค าศพัท์และบทสนทนาภาษาจนีซึ่งใช้ในการประกอบ
อาชพีโดยทัว่ไป พรอ้มทัง้เรยีนรู ้ การเขยีนจดหมายธุรกจิ
เบื้องต้น และการเขียนประวตัิส่วนตัวและใบสมัครเพื่อ
ประกอบการสมคัรงาน โดยมุ่งเน้นการเตรยีมความพรอ้ม
ใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการประกอบ
อาชพีไดจ้รงิ 

สส.473 ภาษาจนีส าหรบัสงัคมศาสตร ์4 สส.471ทกัษะการฟงัและการพดูภาษาจนี 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้สส.472 หรอืไดร้บั

การอนุมตัจิากผูบ้รรยาย 
   การใช้ค าศพัท์ การฟงั และการพูด  ประโยคที่ส าคญั
ทางด้านธุรกิจ  สาระเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ
การคา้ การลงทุนของจนีในปจัจุบนั 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้จน. 172 
   ทกัษะการฟงัและการพูดซึ่งเป็นเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกบั
ชวีติประจ าวนั โดยการฟงัจบัใจความร่วมไปกบัการดูวดีิ
ทศัน์  มุ่งเน้นการเล่าเรื่อง การสนทนาโตต้อบไดอ้ย่างเป็น
ธรรมชาตแิละถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

  - เปิดวชิาเพิม่ 10 วชิา ไดแ้ก ่

  สส.371 ศิลปและวรรณกรรมจีน  

 ประเภท บทบาท ทีม่า แนวคดิในการสรา้งสรรคง์านศลิปะและวรรณกรรมจนี วเิคราะหป์จัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อศลิปะและวรรณกรรมจนี รวมทัง้แงมุ่มทางสงัคมและวฒันธรรมจนีในช่วงต่าง ๆ ทีส่ าคญั ซึง่สะทอ้น
ใหเ้หน็ไดจ้ากศลิปะและวรรณกรรมจนี 

  สส.372 การท่องเท่ียวในจีน 

 แหล่งทอ่งเทีย่วและทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั อภปิรายประเดน็ปญัหาและอุปสรรคของการ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยว การด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การปรบัตัวของธุรกิจท่องเที่ยวที่มีบทบาทต่อ
สถานการณ์การทอ่งเทีย่วจนี 

  สส.373 บูรณาการอาเซียน  

 แนวคิดทฤษฏีและพฒันาการความร่วมมอืในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัง้แต่ภายหลัง
สงครามโลกครัง้ที ่2 จนถงึปจัจุบนั รวมทัง้ศกึษาบทบาทของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้น
อดีต ปจัจุบนั และการรวมตวัในรูปแบบประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยศกึษาวิเคราะห์
โครงสรา้งหน้าที ่บทบาท ปญัหาและอปุสรรคของสมาคมอาเซยีนในระบบโลก 

  สส.374 การท่องเท่ียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 แหล่งท่องเที่ยวและทรพัยากรการท่องเที่ยวที่ส าคญั อภปิรายประเดน็ปญัหาและอุปสรรค
ของการจดัการธุรกิจท่องเที่ยว การด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การปรบัตวัของธุรกิจท่องเที่ยวที่มี
บทบาทต่อสถานการณ์การท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
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  สส.376 ศิลปหตัถอตุสาหกรรมและการจดัการ 

 ทรพัยากร สภาพแวดลอ้ม รวมทัง้สงัคมและวฒันธรรมทีเ่ป็นปจัจยักอ่ใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ 
เอกลกัษณ์ และภมูปิญัญาในการผลติศลิปะหตัถอตุสาหกรรมรปูแบบต่าง ๆ ตลอดจนการพฒันาและ  การ
จดัการทีเ่กีย่วขอ้ง 

  สส.473 การเคลื่อนยา้ยและการข้ามแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 พฒันาการและปจัจยัของการเคลื่อนยา้ยและการขา้มแดนในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรอบกตกิา
ความตกลงในระดบัภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกบัการย้ายถิ่นขา้มประเทศ ตลอดจนสภาพปญัหา แนวโน้ม และ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

  สส.475 มนุษย ์สงัคม และวฒันธรรมในวรรณกรรมและภาพยนตร ์

 ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งปรากฏเป็นภาพแทนในวรรณกรรมและ
ภาพยนตร ์ โดยเน้นศกึษาชวีติมนุษยท์ีส่มัพนัธก์บับรบิททางสงัคมวฒันธรรม รวมทัง้วรรณกรรมและ
ภาพยนตร์ในฐานะศิลปะและสื่อมวลชน ตลอดจนการน าเสนอทรพัยากรทางสังคมและวัฒนธรรม          
ผ่านงานวรรณกรรมและภาพยนตร ์

  สส.476 หลกัการส่ือสารต่างวฒันธรรม 

 หลกั แนวคดิ ทฤษฎ ีความหมาย องคป์ระกอบ หลกัจติวทิยาวฒันธรรม บรบิทแวดลอ้มและความ
แตกต่างทางสงัคมวฒันธรรมในบุคลกิภาพการสื่อสาร ดา้นวจันภาษา และอวจันภาษา ตลอดจนกระบวนการ
เขา้สูแ่ละปรบัตวัในวฒันธรรมธรรมใหม่ รวมถงึการฝึกอบรมทางวฒันธรรม            

  สส.477 การส่ือสารเพือ่การจดัการการท่องเท่ียว 

 แนวคดิ ทฤษฎกีารสือ่สาร ความส าคญั กระบวนการ เทคนิคและเครือ่งมอืในการสื่อสาร  ทีใ่ชเ้พื่อ
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในทุกระดบั ตัง้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคลไปจนถงึ การสื่อสารมวลชน 
ประโยชน์และความส าคญัของการสือ่สารทีม่ผีลต่ออตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

  สส.478 การท่องเท่ียวกบัชมุชนท้องถ่ิน 

 หลกัการในการจดัการทรพัยากรการท่องเทีย่วและทรพัยากรวฒันธรรม เพื่อการท่องเทีย่วอย่าง
ยัง่ยนื วเิคราะหบ์ทบาทของชุมชนในการจดัการการท่องเทีย่ว เน้นการศกึษาการมสี่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการทรพัยากร ตลอดจนการสร้างศกัยภาพและเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชนบนพื้นฐานของการมี
จติส านึกต่อการรกัษาสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

 5.5  ปรบัปรงุรายวชิาอืน่ๆ ในหลกัสตูร ซึง่เป็นวชิาทีน่กัศกึษาสามารถเลอืกศกึษาเป็นวชิาเลอืก
เสรไีด ้ 

  - ปิดวชิา 2 วชิา คอื  สส.391 ทกัษะชวีติเกีย่วกบัเพศและสขุภาพครอบครวั สส.395 การ
จดัการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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  - ปรบัปรงุรายวชิา 5 วชิา  

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
ปรบัรหสัวชิา/ ชื่อวชิา และค าอธบิายวชิา 2 วชิา   
สส.394 การพฒันาทกัษะการน าเสนอขอ้มลูทาง
สงัคมศาสตร ์

สส.382 การพฒันาทกัษะการน าเสนอขอ้มลูทาง
สงัคมศาสตร ์

   ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิ ธีก ารน า เสนอข้อมู ลทาง
สงัคมศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเขยีนและการ
พูด อาทิ การเขียนสารคดีประเภทต่างๆ การเขียนบท
โทรทศัน์ การเขยีน  เชงิสร้างสรรค์ การพูดรายงาน การ
พูดน าเสนองานประกอบสื่อ การสมัมนา และการประชุม            
เป็นต้น เพื่อท าให้เกิดทักษะในการน าเสนอข้อมูลทาง
สงัคมศาสตรท์ีถู่กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ อนัจะสามารถน าไป
ปรบัใชเ้พื่อการศกึษาและการท างานต่อไปได ้

   หลักการและวิธีปฏิบัติในการน า เสนอข้อมูลทาง
สงัคมศาสตร์ในรูปแบบของการเขียนและการพูด ได้แก่ 
การเขยีนสารคดปีระเภทต่างๆ การเขยีนบทโทรทศัน์ การ
เขยีนเชงิสรา้งสรรค ์การพูดรายงาน การสมัมนา และการ
อภปิราย 

สส.396 สภาพปจัจุบนัปญัหาเกีย่วกบัการจดัการระหว่าง
ประเทศ 

สส.385 ประเดน็ปจัจบุนัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง
ประเทศ 

   สภาพปจัจุบันและปญัหาของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ความร่วมมอื และ     ความขดัแยง้ทางการเมอืง  
การปกครอง เศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึหลกัการและการ
จัดการที่อยู่บนพื้นฐานของการลดความหวาดระแวง 
ความเกลียดชัง และความขดัแย้ง รวมทัง้บทบาทของ
ประเทศมหาอ านาจโลก เช่น สหรฐัอเมรกิา และจนี เป็น
ตน้ ทีส่ง่ผลกระทบต่อการจดัระเบยีบโลกใหม่ 

   ค ว า มหม ายแ ล ะ ค ว ามสัม พัน ธ์ ข อ ง ก า ร เ มื อ ง 
เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล  การเมอืงและการปรบัตวัของประเทศพฒันาและ
ก าลงัพฒันาระบบเศรษฐกจิโลก  ผลกระทบของโลกาภิ
วตัน์ทางเศรษฐกจิ ความสมัพนัธข์องระบบโลกในปจัจุบนั 

ปรบัรหสัวชิา และยา้ยเป็นวชิาเลอืก 1 วชิา   
สส.397 ประชาสงัคมและประชาธปิไตยทอ้งถิน่ สส.375 ประชาสงัคมและประชาธปิไตยทอ้งถิน่ 
ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา ค าอธบิายวชิา และยา้ยเป็นวชิาแกน 
1 วชิา  

 

สส.393 คอมพวิเตอรเ์พื่อการวจิยัและการท างานทาง
สงัคมศาสตร ์

สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์

   กระบวนการศกึษาวิจยัเชงิส ารวจ การฝึกปฏบิตัิสร้าง
องค์ความรู้ตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ พร้อมทัง้
ศกึษาการประยุกต์ใชค้อมพวิเตอรส์ าหรบัการประมวลผล
ทางสงัคมศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เพื่อ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานทางสงัคมศาสตรไ์ด ้
 
 

   ปรชัญา หลกัการ และกระบวนการขัน้ตอนของการวจิยั
เชิงปริมาณ ตัง้แต่การก าหนดค าถามการวิจัย การ
ตัง้สมมติฐาน รวมทัง้สามารถสร้างและทดสอบเครื่องมอื
วดัเพื่อน าไปใชใ้นการฝึกปฏบิตักิารวจิัยเชงิปรมิาณ การ
ประมวลผลขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป  ตลอดจนการ
วิเคราะห์ ตีความข้อมูล การน าเสนอผลการศึกษา และ
การเขยีนรายงานการวจิยั 

ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา ค าอธบิายวชิา และยา้ยเป็นวชิา
เลอืก 1 วชิา  

 

สส.392 วธิปีฏบิตัใินการจดักจิกรรมส าหรบัชุมชน สส. 378 หลกันนัทนาการเพื่อการท่องเทีย่ว 
   หลักการ แนวคิด และกระบวนการเกี่ยวกับการจัด
กจิกรรมส าหรบัชุมชน เช่น ลกัษณะของกิจกรรม  หลกั
นนัทนาการ หลกัมนุษยสมัพนัธ ์กระบวนการกลุ่มสมัพนัธ ์
และหลกัการเป็นผู้น าในการจดักจิกรรม เป็นต้น รวมถึง
หลักการและวิธีการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมประเภท
ต่างๆ เพื่อให้เกิดทักษะอันจะน าไปสู่การปรับใช้ใน
การศกึษาและการท างานร่วมกบัชุมชนได ้

   แนวคิดและหลักนันทนาการ ได้แก่  ความหมาย 
พฒันาการ ประเภท และการจดักิจกรรมนันทนาการใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับใช้ในการจัดก ารการ
ท่องเทีย่ว 



 

 
142 

  - เปิดวชิาเพิม่ 3 วชิา  

  สส.383 ภมิูทศัน์วฒันธรรม  

 ความสมัพนัธข์องสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตกิบัมนุษย ์การพฒันาเพื่อสรา้งความเจรญิงอกงาม
ทางคณุคา่และความส าคญัตามกระบวนการจดัการภมูทิศัน์วฒันธรรม 

  สส.384 องคก์รกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 แนวคดิ ทฤษฏ ีกระบวนการ และความส าคญัเกีย่วกบัความรบัผดิชอบขององคก์รทีม่ตี่อสงัคมใน
ด้านต่างๆ ตลอดจนแนวคดิองค์กรธุรกจิเพื่อสงัคม (Social Enterprise) ในยุคปจัจุบนั รวมทัง้ปญัหาและ
ผลกระทบอนัเกดิจากการด าเนินงานทีข่าดจรยิธรรม เพื่อกระตุน้จติส านึกในการรบัผดิชอบร่วมกนับนพืน้ฐาน
ของการพฒันาและเกดิประโยชน์รว่มกนัอยา่งยัง่ยนืและเป็นสขุ 

  สส.386 การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 พฒันาการของแนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์  นโยบายและปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ตลอดจนแนวทางในการพฒันาทรพัยากร
มนุษยข์องประเทศไทยเมือ่เขา้สูค่วามเป็นประชาคมอาเซยีน 

 5.6  ยกเลกิเรือ่งการศกึษาเพือ่ขอรบัอนุปรญิญาในหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิย
การสงัคมศาสตร ์  

 
6. โครงสร้างหลกัสตูรภายหลงัการปรบัปรงุแก้ไข เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโครงสรา้งเดมิ และเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548  ของกระทรวงศกึษาธกิาร  ปรากฏดงันี้ 
 

 เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม 
(2552) 

โครงสร้างฉบบัปรบัปรงุ 
(2556) 

1. วชิาศกึษาทัว่ไป    
 

ไมน้่อยกว่า 30 หน่วยกติ ไมน้่อยกว่า 30 หน่วยกติ -ไมน้่อยกว่า 30 หน่วยกติ 

2. วชิาเฉพาะ 
2.1 วชิาแกน 
2.2 วชิาเอก 
2.3 วชิาเลอืก 

      
      ไมน้่อยกว่า 
      84 หน่วยกติ 

-ไมน้่อยกว่า 94 หน่วยกติ 
     43 หน่วยกติ 
     30 หน่วยกติ 
     21 หน่วยกติ 

-ไมน้่อยกว่า 94 หน่วยกติ 
     43 หน่วยกติ 
     39 หน่วยกติ 
     12 หน่วยกติ 

3. วชิาเลอืกเสร ี ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ 
หน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสตูร 

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก  4   ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาสหวิทยาการสงัคมศาสตร ์ฉบบั พ.ศ. 2552 กบั ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
 

ฉบบั พ.ศ. 2552 ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 
1. ช่ือหลกัสตูร 1. ช่ือหลกัสตูร 
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ 
Bachelor of  Arts program in Interdisciplinary Studies of 
Social Science  

Bachelor of  Arts program in Interdisciplinary Studies of Social 
Science  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ไทย: ศลิปศาสตรบณัฑติ (สหวทิยาการสงัคมศาสตร)์ ไทย: ศลิปศาสตรบณัฑติ (สหวทิยาการสงัคมศาสตร)์ 
 ศศ.บ.(สหวทิยาการสงัคมศาสตร)์  ศศ.บ.(สหวทิยาการสงัคมศาสตร)์ 
องักฤษ
: 

Bachelor of  Arts ( Interdisciplinary Studies of 
Social Science) 

องักฤษ: Bachelor of  Arts ( Interdisciplinary Studies of Social 
Science) 

 B.A. ( Interdisciplinary Studies of Social Science)  B.A. ( Interdisciplinary Studies of Social Science) 
3. จ านวนรบั : ประมาณ 150 คนต่อปีการศกึษา 3. จ านวนรบั : ประมาณ 150 คนต่อปีการศกึษา 
4. โครงสร้างและองคป์ระกอบหลกัสตูร 4. โครงสร้างและองคป์ระกอบหลกัสตูร 
นกัศกึษาจะตอ้งจดทะเบยีนศกึษารายวชิาไมน้้อยกว่า 130 หน่วยกติ 
ตามโครงสรา้งและองคป์ระกอบของหลกัสตูร ดงันี้ 

นกัศกึษาจะตอ้งจดทะเบยีนศกึษารายวชิาไมน้้อยกว่า 130 หน่วยกติ               
ตามโครงสรา้งและองคป์ระกอบของหลกัสตูร ดงันี้ 

1.วชิาศกึษาทัว่ไป                   30 หน่วยกติ 1.วชิาศกึษาทัว่ไป                   30 หน่วยกติ 
2.วชิาเฉพาะ 94 หน่วยกตื 2.วชิาเฉพาะ 94 หน่วยกติ 
  2.1 วชิาแกน                        43 หน่วยกติ   2.1 วชิาแกน                        43 หน่วยกติ 
       -กลุ่มวชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ (24)        -กลุ่มวชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ (27) 
       -กลุ่มวชิาภาษา (12)        -กลุ่มวชิาภาษา  (6) 
       -กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิ
       และภาคนิพนธ ์

 (7)        -กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 
       ภาคปฏบิตัแิละภาคนิพนธ ์

(10) 

  2.2 วชิาเอก 30 หน่วยกติ   2.2 วชิาเอก 39 หน่วยกติ 
  2.3 วชิาเลอืก 21 หน่วยกติ   2.3 วชิาเลอืก 12 หน่วยกติ 
3.วชิาเลอืกเสร ี 6 หน่วยกติ 3.วชิาเลอืกเสร ี   6 หน่วยกติ 
6.ข้อก าหนดหลกัสูตร  6.ข้อก าหนดหลกัสูตร  
1) วชิาศกึษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 1) วชิาศกึษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 
 สว่นที ่1  21 หน่วยกติ  สว่นที ่1  21 หน่วยกติ 
-มธ.110 สหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ (3) -มธ.110 สหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ (2) 
-มธ.100 พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  หรอื (3) -มธ.100 พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  (3) 
-มธ.120 สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์  (3) -มธ.120 สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์  (2) 
-มธ130 สหวทิยาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโย ี (3) -มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโย ี (2) 
-มธ.151 คณิตศาสตรท์ัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั 
  หรอื 

(3) -มธ.151 คณิตศาสตรท์ัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั  
หรอื 

(3) 

-มธ.155 สถติพิืน้ฐาน (3) มธ.153 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ (3) 
  หรอื  
  -มธ.155 สถติพิืน้ฐาน  
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-ท.161 การใชภ้าษาไทย (3) -ท.161 การใชภ้าษาไทย (3) 
-สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  ( ไม่นบัหน่วยกติ)  -สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน1 (ไม่นบัหน่วยกติ)  
-สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2  
-สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2            

(3) 
(3) 

-สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2  
-สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 

(3) 
(3) 

สว่นที ่2                                                      9 หน่วยกติ  สว่นที ่2                                                                        9 หน่วยกติ 
บงัคบั  1 วชิา          3 หน่วยกติ  บงัคบั  2 วชิา                6 หน่วยกติ  
-ท.162 การเขยีนรายงานวชิาการ (3) -ท.162 การเขยีนรายงานวชิาการ (3) 
  -สษ.295 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 1 (3) 
บงัคบัเลอืก 2 วชิา   6  หน่วยกติ   บงัคบัเลอืก 1 วชิา          3 หน่วยกติ  
-มธ.111 ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร ์สงัคม และ
วฒันธรรม 

(3) -มธ.111 ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร ์สงัคม และวฒันธรรม (3) 

-มธ.116 มนุษยก์บัศลิปะ: ทศันศลิป์ ดนตร ีและศลิปะการแสดง (3) -มธ.116 มนุษยก์บัศลิปะ: ทศันศลิป์ ดนตร ีและศลิปะการแสดง (3) 
-มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม ่ (3) -มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม ่ (3) 
-มธ.121 มนุษยก์บัสงัคม (3) -มธ.121 มนุษยก์บัสงัคม (3) 
-มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั (3) -มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั (3) 
-มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ (3) -มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ (3) 
-มธ.143 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม (3) -มธ.143 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม (3) 
-มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้ (3) -มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้ (3) 
  - อซ.125 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน (3) 
2) วชิาเฉพาะ 94 หน่วยกติ 2) วชิาเฉพาะ 94 หน่วยกติ 
    2.1) วชิาแกน 43 หน่วยกติ     2.1) วชิาแกน 43 หน่วยกติ 
    วชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ 24 หน่วยกติ     วชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ 27 หน่วยกติ 
-สส.201 วฒันธรรมศกึษา (3) -สส.201 วฒันธรรมศกึษา (3) 
-สส.202 โลกาภวิตัน์และวฒันธรรมขา้มแดน (3) -สส.202 แนวคดิและทฤษฎทีางสงัคมศาสตร ์ (3) 
-สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ (3) -สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ (3) 
-สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ (3) -สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ   (3) 
-สส.205 บรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ (3) -สส.205 การบรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ   (3) 
-สส.206 นิเวศวทิยาและสิง่แวดลอ้ม (3) -สส.206 สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา (3) 
-สส.207 หลกันิตธิรรมและกฎหมายเบือ้งตน้ (3) -สส.207 หลกันิตธิรรมและกฎหมายเบือ้งตน้   (3) 
-สส.208 การวจิยัเบือ้งตน้ (3) -สส.208 ปรชัญาและวธิกีารศกึษาทางสงัคมศาสตร ์ (3) 
  -สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์ (3) 
    วชิาภาษา 12 หน่วยกติ     วชิาภาษา  6 หน่วยกติ 
    บงัคบั 2 วชิา   6 หน่วยกติ     เลอืกภาษาใดภาษาหนึ่ง  2 วชิา   6 หน่วยกติ 
-สส.271 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์1 (3) สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์ (3) 
-สส.272 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์2 (3) สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร (3) 
    บงัคบัเลอืก 2 วชิา  6 หน่วยกติ หรอื  
-สส.371 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร (3) จน.171 ภาษาจนี 1 (3) 
-สส.372 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชพี หรอื (3) จน.172 ภาษาจนี 2 (3) 
-จน.171 ภาษาจนี 1 (3)   
-จน.172 ภาษาจนี 2 (3) 
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    วชิาฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิ 7  หน่วยกติ     วชิาฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิ 10  หน่วยกติ 
     และภาคนิพนธ ์       และภาคนิพนธ ์  
ทุกวชิาเอกตอ้งเรยีน สส.381 และ สส.481 ยกเวน้วชิาเอกสห
วทิยาการการจดัการการท่องเทีย่วและบรกิารทีส่ามารถเลอืก 
สส.381 และ สส.481 หรอื สส.482 และ สส.483 

   

-สส.381 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ และ 
-สส.481 ภาคนิพนธ ์
 

(3) 
(4) 

-สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ 
-สส.500 ภาคนิพนธ ์   
-สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน 

(4) 
(3) 

-สส.482 การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา และ 
-สส.483 สหกจิศกึษา 

(1) 
(6) 

 
   

(3) 

    2.2) วชิาเอก 30 หน่วยกติ     2.2) วชิาเอก 39 หน่วยกติ 
    วชิาเอกร่วมบงัคบั สาขาวชิาเอก                   
สหวทิยาการจนีศกึษาและสาขาวชิาเอก      
สหวทิยาการอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงศกึษา   

 9  หน่วยกติ     วชิาเอกร่วม สาขาวชิาเอกจนีศกึษาและ 
สาขาวชิาเอกอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงศกึษา 

 9  หน่วยกติ 

-สส.311 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายระหว่างประเทศ (3) -สส.321 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายระหว่างประเทศ (3) 
-สส.312 เอเชยีในบรบิทโลก (3) -สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก (3) 
-สส.313 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ (3) -สส.323 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ (3) 
    วชิาเอกร่วมบงัคบั สาขาวชิาเอก            
สหวทิยาการการจดัการทรพัยากรทางสงัคม
และวฒันธรรมและสาขาวชิาเอกสหวทิยาการ          
การจดัการการท่องเทีย่วและบรกิาร   

 9  หน่วยกติ วชิาเอกร่วม สาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากร 
ทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวชิาเอก 
การพฒันาการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
 

9 หน่วยกติ 
                 
 
 

-สส.314 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา 
-สส.315 การบรหิารงานองคก์ร 
-สส.316 การจดัการการปฏบิตักิารบรกิาร 
 

                     (3) 
                     (3) 
                     (3) 
 

-สส.324 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา 
-สส.326 การบรหิารงานองคก์ร 
 
-สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม 

                (3) 
                (3) 
 

  (3) 

  วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกจนีศกึษา                21 หน่วยกติ 
-สส.321 ประวตัอิารยธรรมจนี 

 
(3) 

 วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกจนีศกึษา                      30 หน่วยกติ                                
-สส.333 ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี 

 9  
(3) 

-สส.322 เศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองจนี (3) -สส.334 เศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองจนี (3) 
-สส.373 ภาษาจนีส าหรบัสงัคมศาสตร ์1 (3) -สส.331 หลกัไวยากรณ์จนี (3) 
-สส.374 ภาษาจนีส าหรบัสงัคมศาสตร ์2                      (3) -สส.332 ทกัษะการอ่านและเขยีนภาษาจนี                 (3) 
-สส.421 จนีร่วมสมยั (3) -สส.335 สงัคมและวฒันธรรมจนีร่วมสมยั (3) 
-สส.422 กฎหมายและวฒันธรรมการด าเนินธุรกจิในจนี 
-สส.423 สมัมนาประเดน็จนีศกึษา 
 

(3) 
(3) 
 

-สส.431 กฎหมายและวฒันธรรมการด าเนินธุรกจิในจนี 
-สส.435 สมัมนาประเดน็จนีศกึษา 
-สส.433 นิเวศวทิยาและปญัหาสิง่แวดลอ้มในจนี 
-สส.434 การคา้และการลงทุนจนี 
-สส.432 การเมอืงและนโยบายต่างประเทศของจนี 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกสหวทิยาการ      30 หน่วยกติ 
อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงศกึษา  

วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงศกึษา 30 หน่วยกติ  

  -สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเรื่องอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) 
  สส.342 บรหิารธุรกจินานาชาต ิ (3) 
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-สส.331 ประวตัศิาสตรข์องกลุ่มประเทศในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) -สส.343 ประวตัศิาสตรข์องกลุ่มประเทศในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) 
-สส.332 เศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองในอนุภูมภิาคลุ่ม
แม่น ้าโขง 

(3) สส.344 ภมูริฐัศาสตรแ์ละเศรษฐกจิสงัคมของกลุ่มประเทศ                
ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

(3) 

-สส.333 อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงร่วมสมยั (3) สส.345 วฒันธรรมและสงัคมของกลุ่มประเทศในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) 
-สส.431 การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาค
ลุ่มแม่น ้าโขง 

(3) -สส.441การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศ 
ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

(3)     

-สส.334 นิเวศวทิยาในนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) -สส.442 นิเวศวทิยาและปญัหาสิง่แวดลอ้มในอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง (3) 
  -สส.443 จนีโพน้ทะเลในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ (3) 
  -สส.444 การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิส ์ (3) 
-สส.432 การพฒันาเมอืงและชนบทในกลุ่มประเทศในอนุ
ภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

(3)  (3) 

-สส.433 สมัมนาประเดน็อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงศกึษา (3) สส.445 สมัมนาประเดน็อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) 
วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกสหวทิยาการ 
การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 

      
          21 หน่วยกติ 

วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากร 
ทางสงัคมและวฒันธรรม 

 
    30 หน่วยกติ 

-สส.341 คตชินวทิยา 
-สส.342 ทุนทางสงัคม วฒันธรรมและภูมปิญัญา 
-สส.343 กลุ่ม องคก์รและเครอืขา่ยทางสงัคม 
 
-สส.344 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
 
 
-สส.441 การบรหิารงานทางสงัคมและวฒันธรรมเพื่อการพฒันา 
-สส.442 การวจิยัทางสงัคมและวฒันธรรม 
 
 
 
 
-สส.443 สมัมนาประเดน็การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและ
วฒันธรรม 

(3) 
(3) 
(3) 
 
(3) 
 
 
(3) 
(3) 
 
 
 
 
(3) 

-สส.351 คตชินและวถิชีวีติพืน้บา้น 
 
-สส.352 กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคม 
-สส.353 ลา้นนาศกึษา 
-สส.354 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
-สส.355 การสือ่สารเพือ่การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 

 
 
 
-สส.451 ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดชีุมชน 

-สส.452 ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน์ 
-สส.453 อุตสาหกรรมวฒันธรรม 

-สส.454 พพิธิภณัฑศ์กึษา 
-สส.455 สมัมนาประเดน็การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและ
วฒันธรรม 

(3) 
 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
 
 
 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
 

วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกสหวทิยาการการจดัการ                    
การท่องเทีย่วและบรกิาร                                 21 หน่วยกติ 

 วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกการพฒันาการท่องเทีย่ว 
อย่างยัง่ยนื                                                          30  หน่วยกติ   

 

-สส.351 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร 
-สส.352 การจดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
-สส.353 การจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว 
-สส.354 การจดัการทรพัยากรเพื่อการท่องเทีย่วและบรกิาร 
 
 
 
 
-สส.451 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศในอุตสาหกรรมการ 
ท่องเทีย่วและบรกิาร 
-สส.452 การวจิยัเพื่อการพฒันาการท่องเทีย่วและบรกิาร 
 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
 
 
 
 
(3) 
 
(3) 
 

-สส.361 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
-สส.463 การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
-สส.362 การจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว 
-สส.363 ทรพัยากรการท่องเทีย่ว 
-สส.364 ความสมัพนัธร์ะหว่างภูมศิาสตรก์บัการท่องเทีย่ว 
-สส.365 สงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว  
-สส.461 การท่องเทีย่วเชงินิเวศ  
-สส.462 การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อการท่องเทีย่ว 
 
 
 
-สส.464 นโยบายและแผนการจดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
 
 
 
(3)
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-สส.453 การจดัการการท่องเทีย่วและบรกิาร :การศกึษาเฉพาะเรื่อง (3) -สส.465 สมัมนาประเดน็การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื  (3) 
    2.3) วชิาเลอืก                             21 หน่วยกติ 2.3) วชิาเลอืก   12  หน่วยกติ 

เลอืกศกึษารายวชิาต่าง ๆ ในเอกอื่น หรอืเลอืกศกึษารายวชิาต่าง ๆ 
ในกลุ่มวชิาเนื้อหาและกลุ่มวชิาภาษา ตามทีห่ลกัสตุรก าหนด ดงันี้ 

เลอืกอย่างน้อย 4 วชิา จากวชิาต่อไปนี้เท่านัน้ 

กลุ่มวชิาเนื้อหา                                            
-สส.461 ชาตพินัธุ ์รฐัและโลกาภวิตัน์ 
-สส.462 การบรหิารธุรกจินานาชาต ิ
-สส.463 การจดัการโลจสิตกิส ์
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวชิาภาษา 
-สส.471 ภาษาองักฤษส าหรบัธุรกจิท่องเทีย่ว 
-สส.472 ภาษาจนีส าหรบัสงัคมศาสตร ์3 
-สส.473 ภาษาจนีส าหรบัสงัคมศาสตร ์4 

 
(3) 
(3) 
(3) 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
(3) 
(3) 

-สส.371 ศลิปะและวรรณกรรมจนี 
-สส.372 การท่องเทีย่วในจนี 
-สส.373 บรูณาการอาเซยีน 
-สส.374 การท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
-สส.375 ประชาสงัคมและประชาธปิไตยทอ้งถิน่ 
-สส.376 ศลิปหตัถอุตสาหกรรมและการจดัการ 
-สส.377 ภาษาองักฤษเพื่อการจดัการการท่องเทีย่ว 
-สส.378 หลกันนัทนาการเพื่อการท่องเทีย่ว 
-สส.471 ทกัษะการฟงัและการพดูภาษาจนี 
-สส.472 ภาษาจนีส าหรบัการประกอบอาชพี 
-สส.473 การเคลื่อนยา้ยและการขา้มแดนในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
-สส.474 การพฒันาเมอืงและชนบทในกลุ่มประเทศอนุภมูภิาค            
ลุ่มแม่น ้าโขง 
สส.475 มนุษย ์สงัคม และวฒันธรรมในวรรณกรรมและภาพยนตร ์
-สส.476 หลกัการสือ่สารต่างวฒันธรรม 
-สส.477 การสือ่สารเพื่อการจดัการการท่องเทีย่ว 
-สส.478 การท่องเทีย่วกบัชมุชนทอ้งถิน่ 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

3) วชิาเลอืกเสร ี                                        6  หน่วยกติ  3) วชิาเลอืกเสร ี                                                   6  หน่วยกติ  
นกัศกึษาอาจเลอืกศกึษาวชิาใดกไ็ดท้ีเ่ปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์ป็นวชิาเลอืกเสร ีหรอืนกัศกึษา 
อาจเลอืกศกึษารายวชิาทีว่ทิยาลยัสหวทิยาการเปิดสอนเพื่อ
เป็นวชิาเลอืกเสรจีากวชิาดงัต่อไปนี้ 

 นกัศกึษาอาจเลอืกศกึษาวชิาใดกไ็ดท้ีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตรเ์ป็นวชิาเลอืกเสร ีหรอืนกัศกึษาอาจเลอืกศกึษารายวชิาที่
วทิยาลยัสหวทิยาการเปิดสอนเพื่อเป็นวชิาเลอืกเสรจีากวชิา
ดงัต่อไปนี้ 

 

  -สส.381 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชพี  (3) 
-สส.391 ทกัษะชวีติเกีย่วกบัเพศและสขุภาพครอบครวั (3)   
-สส.392 วธิปีฏบิตัใินการจดักจิกรรมส าหรบัชุมชน (3)   
-สส.393 คอมพวิเตอรเ์พื่อการวจิยัและการท างานทางสงัคมศาสตร ์ (3)   
-สส.394 การพฒันาทกัษะการน าเสนอขอ้มลูทางสงัคมศาสตร์ (3) -สส.382 การพฒันาทกัษะการน าเสนอขอ้มลูทางสงัคมศาสตร ์ (3) 
-สส.395 การจดัการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (3)   
  -สส.383 ภูมทิศัน์วฒันธรรม   (3) 
  -สส.384 องคก์รกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  (3) 
-สส.396 สภาพปจัจุบนัปญัหาเกีว่กบัการจดัการระหวา่งประเทศ (3) -สส.385 ประเดน็ปจัจุบนัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (3) 
-สส.397 ประชาสงัคมและประชาธปิไตยทอ้งถิน่              (3) - สส.386 การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (3) 
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ภาคผนวก  5  ตารางเทียบรายวิชาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สงัคมศาสตร ์ฉบบั พ.ศ. 2552  กบั ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 

1. รายวิชาท่ีไมมี่การเปล่ียนแปลง  

ล าดบั หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 สรปุการ
เปล่ียนแปลง 

1 มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์ (3) มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์ (2) -คงเดมิ- 

2 มธ.116 มนุษยก์บัศลิปะ : ทศันศลิป์ ดนตร ี
และศลิปะการแสดง (3)  

มธ.116 มนุษยก์บัศลิปะ : ทศันศลิป์ ดนตร ี
และศลิปะการแสดง (3)  

-คงเดมิ- 

3 มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่  (3) มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่  (3) -คงเดมิ- 

4 มธ.121 มนุษยก์บัสงัคม (3) มธ.121 มนุษยก์บัสงัคม (3) -คงเดมิ- 

5 มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั  (3)  มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั  (3)  -คงเดมิ- 

6 มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ (3)  มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ (3)  -คงเดมิ- 

7 มธ.143 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม (3) มธ.143 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม (3) -คงเดมิ- 

8 มธ.151 คณิตศาสตรท์ัว่ไประดบั
มหาวทิยาลยั  (3) 

มธ.151 คณิตศาสตรท์ัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั  
(3) 

-คงเดมิ- 

9 มธ.155 สถติพิืน้ฐาน (3) มธ.155 สถติพิืน้ฐาน (3) -คงเดมิ- 

10 มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีน
โปรแกรมเบือ้งตน้  (3) 

มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีนโปรแกรม
เบือ้งตน้  (3) 

-คงเดมิ- 

11 ท.161 การใชภ้าษาไทย    (3) ท.161 การใชภ้าษาไทย    (3) -คงเดมิ- 

12 ท.162 การเขยีนรายงานวชิาการ  (3) ท.162 การเขยีนรายงานวชิาการ  (3) -คงเดมิ- 

13 จน.171 ภาษาจนี 1 (3) จน.171 ภาษาจนี 1 (3) -คงเดมิ- 

14 จน.172 ภาษาจนี 2 (3) จน.172 ภาษาจนี 2 (3) -คงเดมิ- 

15 สส.201 วฒันธรรมศกึษา  (3) สส.201 วฒันธรรมศกึษา (3) -คงเดมิ- 

16 สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ (3)  สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ  (3)  -คงเดมิ- 

17 สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ  (3) สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ (3) -คงเดมิ- 

18 สส.207 หลกันิตธิรรมและกฎหมายเบือ้งตน้ (3) สส.207 หลกันิตธิรรมและกฎหมายเบือ้งตน้ (3) -คงเดมิ- 
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 2. รายวิชาท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

ล า
ดบั 

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 สรปุการ
เปล่ียนแปลง 

1 มธ.111 ประเทศไทย ในมติทิางประวตัศิาสตร ์
สงัคม และวฒันธรรม (3) 

มธ.111 ประเทศไทย ในมติทิางประวตัศิาสตร ์
สงัคม และวฒันธรรม (3) 

-ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 

2 มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ (3) มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ (2) -ลดหน่วยกติ 

3 มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(3) 

มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(2) 

-ลดหน่วยกติ 

4 สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 
 (ไม่นบัหน่วยกติ)  

สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 
 (ไม่นบัหน่วยกติ)  

-ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 

5 สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 (3)     สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2  (3)     -ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 

6 สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 (3) สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 (3) -ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 

7 สส.205 บรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ  (3) สส.205 การบรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ (3) -ปรบัชื่อวชิา 

8 สส.206 นิเวศวทิยาและสิง่แวดลอ้ม (3) สส.206 สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา (3) -ปรบัชื่อวชิา และ
ค าอธบิายวชิา 

9 สส.208 การวจิยัเบือ้งตน้ (3) สส.208 ปรชัญาและวธิกีารศกึษาทาง
สงัคมศาสตร ์(3) 

-ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
และค าอธบิายวชิา 

10 สส.271 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์1 (3) สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์(3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
ค าอธบายวชิา และ
เปลีย่นจากบงัคบั 
เป็น บงัคบัเลอืก  

11 สส.311 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายระหว่าง
ประเทศ (3)  

สส.321 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายระหว่าง
ประเทศ (3) 

-ปรบัรหสัวชิา 

12 สส.312 เอเชยีในบรบิทโลก (3) สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก (3) -ปรบัรหสัวชิา 

13 สส.313 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหวา่ง
ประเทศ (3)    

สส.323 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหวา่ง
ประเทศ (3) 

-ปรบัรหสัวชิา 

14 สส.314 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา (3) สส.324 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา (3) -ปรบัรหสัวชิา และ
เปลีย่นจากเลอืก เป็น 
บงัคบัเอกร่วม 

15 สส.315 การบรหิารงานองคก์ร (3) สส.326 การบรหิารงานองคก์ร (3) -ปรบัรหสัวชิา และ
ค าอธบิายวชิา  

16 สส.321 ประวตัอิารยธรรมจนี (3) สส.333 ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี (3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
และค าอธบิายวชิา 

17 สส.322 เศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองจนี(3) สส.334 เศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองจนี(3) -ปรบัรหสัวชิา 

18 สส.331 ประวตัศิาสตรข์องกลุ่มประเทศในอนุ
ภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) 

สส.343 ประวตัศิาสตรข์องกลุ่มประเทศในอนุ
ภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) 

-ปรบัรหสัวชิา และ
ค าอธบิายวชิา  

19 สส.332 เศรษฐกจิและการเมอืงการปกครอง 
ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) 

สส.344 ภูมริฐัศาสตรแ์ละเศรษฐกจิสงัคมของกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) 

-ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
และค าอธบิายวชิา 

20 สส.333 อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงร่วมสมยั (3) สส.345 วฒันธรรมและสงัคมของกลุ่มประเทศ 
ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) 

-ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
และค าอธบิายวชิา 
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เปล่ียนแปลง 

21 สส.334 นิเวศวทิยาในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) สส.442 นิเวศวทิยาและปญัหาสิง่แวดลอ้มใน 
อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) 

-ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
และค าอธบิายวชิา 

22 สส.341 คตชินวทิยา (3) สส.351 คตชินและวถิชีวีติพืน้บา้น (3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
และค าอธบิายวชิา 

23 สส.342 ทุนทางสงัคม วฒันธรรมและภูมปิญัญา (3) สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม (3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
ค าอธบิายวชิา และ
และเปลีย่นจาก เอก
บงัคบั เป็น บงัคบั
ร่วม 

24 สส.343 กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคม (3) สส.352 กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคม (3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
และค าอธบิายวชิา 

25 สส.344 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและ
วฒันธรรม (3) 

สส.354 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและ 
วฒันธรรม (3) 

-ปรบัรหสัวชิา และ
ค าอธบิายวชิา 

26 สส.351 อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร(3) สส.361 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว(3) -ปรบัรหสัวชิา และชื่อ
วชิา  

27 สส.352 การจดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื(3) สส.463 การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
และค าอธบิายวชิา 

28 สส.353 การจดัการธรุกจิท่องเทีย่ว(3) สส.362 การจดัการธรุกจิท่องเทีย่ว(3) -ปรบัรหสัวชิา และ
ค าอธบิายวชิา 

29 สส.354 การจดัการทรพัยากรเพื่อการท่องเทีย่ว
และบรกิาร (3) 

สส.363 ทรพัยากรการท่องเทีย่ว (3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
และค าอธบิายวชิา 

30 สส.371 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร (3) สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร (3) -ปรบัรหสัวชิา  

31 สส.372 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชพี(3) สส.381 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชพี (3) -ปรบัรหสัวชิา 
ค าอธบิายวชิา และ
เปลีย่นจากบงัคบั
เลอืก เป็น เลอืก 

32 สส.373 ภาษาจนีส าหรบัสงัคมศาสตร ์1 (3) สส.331 หลกัไวยากรณ์จนี -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
และค าอธบิายวชิา 

33 สส.374 ภาษาจนีส าหรบัสงัคมศาสตร ์2 (3) สส.332 ทกัษะการอ่านและเขยีนภาษาจนี (3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
และค าอธบิายวชิา 

34 สส.381 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ (3) สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ (3)             -ปรบัรหสัวชิา และ
ค าอธบิายวชิา 

35 สส.392 วธิปีฏบิตัใินการจดักจิกรรมส าหรบั
ชุมชน (3) 

สส. 378 หลกันนัทนาการเพื่อการท่องเทีย่ว (3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
ค าอธบิายวชิา และ
ปรบัจาก เลอืกเสรี
เป็น เลอืก 

36 สส.393 คอมพวิเตอรเ์พื่อการวจิยัและการท างาน
ทางสงัคมศาสตร ์(3) 

สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์(3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
ค าอธบิายวชิา และ
เปลีย่นจากเลอืก เป็น
วชิาแกน 

37 สส.394 การพฒันาทกัษะการน าเสนอขอ้มลูทาง
สงัคมศาสตร ์(3) 

สส.382 การพฒันาทกัษะการน าเสนอขอ้มลูทาง
สงัคมศาสตร ์(3) 

-ปรบัรหสัวชิา และ
ค าอธบิายวชิา 
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38 สส.396 สภาพปจัจุบนัปญัหาเกีย่วกบัการจดัการ
ระหวา่งประเทศ(3) 

สส.385 ประเดน็ปจัจบุนัดา้นความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ (3) 

-ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา
และค าอธบิายวชิา 

39 สส.397 ประชาสงัคมและประชาธปิไตยทอ้งถิน่ (3) สส.375 ประชาสงัคมและประชาธปิไตยทอ้งถิน่ (3) -ปรบัรหสัวชิา และ
ปรบัจาก เลอืกเสรี
เป็น เลอืก 

40 สส.421 จนีร่วมสมยั (3) สส.335 สงัคมและวฒันธรรมจนีร่วมสมยั (3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา
และค าอธบิายวชิา 

41 สส.422 กฎหมายและวฒันธรรมการด าเนินธุรกจิ        
ในจนี (3) 

สส.431 กฎหมายและวฒันธรรมการด าเนินธุรกจิ       
ในจนี (3) 

-ปรบัรหสัวชิา และ
ค าอธบิายวชิา 

42 สส.423 สมัมนาประเดน็จนีศกึษา (3) สส.435 สมัมนาประเดน็จนีศกึษา (3) -ปรบัรหสัวชิา และ
ค าอธบิายวชิา 

43 สส.431 การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศ              
ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) 

สส.441 การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศ            
ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) 

-ปรบัรหสัวชิา  

44 สส.432 การพฒันาเมอืงและชนบทในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (3) 

สส.474 การพฒันาเมอืงและชนบทในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง (3) 

-ปรบัรหสัวชิา  

45 สส.433 สมัมนาประเดน็อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง
ศกึษา(3) 

สส.445 สมัมนาประเดน็อนุภูมภิาคลุ่ม 
แม่น ้าโขง (3) 

-ปรบัรหสัวชิา และ
ค าอธบิายวชิา 

46 สส.443 สมัมนาประเดน็การจดัการทรพัยากรทาง
สงัคมและวฒันธรรม (3) 

สส.455 สมัมนาประเดน็การจดัการทรพัยากรทาง
สงัคมและวฒันธรรม (3) 

-ปรบัรหสัวชิา และ
ค าอธบิายวชิา 

47 สส.453 การจดัการการท่องเทีย่วและบรกิาร : 
การศกึษาเฉพาะเรื่อง (3) 

สส.465 สมัมนาประเดน็การทอ่งเทีย่วอย่างยัง่ยนื (3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา 
และค าอธบิายวชิา 

48 สส.461 ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน์ (3) สส.452 ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน์ (3) -ปรบัรหสัวชิา และ
ยา้ยจากเลอืก เป็น 
เอกบงัคบั 

49 สส.462 การบรหิารธุรกจินานาชาต ิ(3) สส.342 การบรหิารธุรกจินานาชาต ิ(3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา
ค าอธบิายวชิา และ
ยา้ยจากเลอืก เป็น 
เอกบงัคบั 

50 สส.463 การจดัการโลจสิตกิส ์(3) สส.444 การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิส ์(3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา
ค าอธบิายวชิา และ
ยา้ยจากเลอืก เป็น 
เอกบงัคบั 

51 สส.471 ภาษาองักฤษส าหรบัธุรกจิท่องเทีย่ว (3) สส.377 ภาษาองักฤษเพื่อการจดัการการ
ท่องเทีย่ว (3) 

-ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา
และค าอธบิายวชิา  

52 สส.473 ภาษาจนีส าหรบัสงัคมศาสตร ์3 (3) สส.472 ภาษาจนีเพื่อการประกอบอาชพี (3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา
และค าอธบิายวชิา  

53 สส.472 ภาษาจนีส าหรบัสงัคมศาสตร ์4 (3) สส.471ทกัษะการฟงัและการพดูภาษาจนี (3) -ปรบัรหสัวชิา ชื่อวชิา
และค าอธบิายวชิา  

54 สส.481 ภาคนพินธ ์(4) สส.500 ภาคนพินธ ์(4) -ปรบัรหสัวชิา 
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3. รายวิชาท่ีเปิดเพ่ิม 
ล า
ดบั 

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 สรปุการ
เปล่ียนแปลง 

1  มธ.153 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์  

2  สษ.  295  ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 1  

3  อซ.125 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน  

4  สส.202 แนวคดิและทฤษฎทีางสงัคมศาสตร ์  

5  สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเรื่องอนุ
ภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

 

6  สส.353 ลา้นนาศกึษา    

7  สส.355 การสือ่สารเพื่อการจดัการทรพัยากร
ทางสงัคมและวฒันธรรม 

 

8  สส.364 ความสมัพนัธร์ะหว่างภมูศิาสตรก์บั
การท่องเทีย่ว 

 

9  สส.365 สงัคมวทิยการท่องเทีย่ว  

10  สส.371 ศลิปะและวรรณกรรมจนี  

11  สส.372 การท่องเทีย่วในจนี  

12  สส.373 บรูณาการอาเซยีน  

13  สส.374 การท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้

 

14  สส.376 ศลิปหตัถอตุสาหกรรมและการ
จดัการ 

 

15  สส.383 ภมูทิศัน์วฒันธรรม  

16  สส.384 องคก์รกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

17  สส.386 การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้

 

18  สส.432 การเมอืงและนโยบายต่างประเทศ
ของจนี 

 

19  สส.433 นิเวศวทิยาและปญัหาสิง่แวดลอ้มใน
จนี 

 

20  สส.434 การคา้และการลงทุนจนี  

21  สส.443 จนีโพน้ทะเลในเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต ้

 

22  สส.451 ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดชีุมชน  

23  สส.453 อุตสาหกรรมวฒันธรรม    
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ล า
ดบั 

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 สรปุการ
เปล่ียนแปลง 

24  สส.454 พพิธิภณัฑศ์กึษา   

25  สส.461 การท่องเทีย่วเชงินิเวศ    

26  สส.462 การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อการ
ท่องเทีย่ว 

 

27  สส.464 นโยบายและแผนการจดัการการ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

 

28  สส.473 การเคลื่อนยา้ยและการขา้มแดนใน
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

 

29  สส.475 มนุษย ์สงัคม และวฒันธรรมใน
วรรณกรรมและภาพยนตร ์

 

30  สส.476 หลกัการสือ่สารต่างวฒันธรรม  

31  สส.477 การสือ่สารเพื่อการจดัการการ
ท่องเทีย่ว 

 

32  สส.478 การท่องเทีย่วกบัชมุชนทอ้งถิน่  

33  สส.501 กระบวนการท างานในชมุชน  

 

4. รายวิชาท่ีปิด/ตดัออก 

ล า
ดบั 

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 สรปุการ
เปล่ียนแปลง 

1 สส.202 โลกาภวิตัน์ละวฒันธรรมขา้มแดน   

2 สส.272 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์2   

3 สส.316 การจดัการการปฏบิตักิารบรกิาร   

4 สส.391 ทกัษะชวีติเกีย่วกบัเพศและสขุภาพ
ครอบครวั 

  

5 สส.395 การจดัการธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

  

6 สส.442 การวจิยัทางสงัคมและวฒันธรรม   

7 สส.451 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร 

  

8 สส.452 การวจิยัเพื่อการพฒันาการท่องเทีย่ว
และบรกิาร 

  

9 สส.441 การบรหิารงานทางสงัคมและ
วฒันธรรมเพื่อการพฒันา 
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ล า
ดบั 

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 สรปุการ
เปล่ียนแปลง 

10 สส.482 การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา   

11 สส.483 สหกจิศกึษา   

 

 

 
 

 


